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ТЕМА 1: Клініка, діагностика, диференційна діагностика генералізованого 

пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, хронічного перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні 

проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

         Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Відсутність або неефективність лікування генералізованого пародонтиту початкового 

(І) ступеня тяжкості призводить до прогресування патологічного процесу в тканинах 

пародонта. Як наслідок, виникають значні деструктивні зміни у тканинах пародонта, 

відбувається втрата зубів, порушення функції жування і, в результаті, значні зміни 

зубощелепної системи. Це негативно впливає на організм людини в цілому, порушує 

діяльність різних органів та систем, створює соціальні, побутові та естетичні незручності. М. 

Ф. Данилевський і А. В. Борисенко (2008) зазначають, що втрата зубів унаслідок 

захворювань пародонта в 5-10 разів перевищує втрату зубів унаслідок карієсу та його 

ускладнень. Особлива небезпека захворювань пародонта полягає в тому, що вони значно 

збільшують ризик виникнення захворювань органів травлення, серцево-судинної системи, 

порушень процесів обміну, створюють джерело хроніосепсису, інфікування та сенсибілізації 

організму тощо. 

Безумовно, надважливим є вміння лікаря-стоматолога вчасно розпізнавати розлади в 

структурах пародонта, виявляти ранні клінічні ознаки захворювань та запобігати їх 

прогресуванню. Проте повноцінна діагностика та проведення необхідних лікувально-

профілактичних заходів навіть при розвинутих формах захворювання дозволяє призупинити 

патологічний процес, уникнути ускладнень, відновити функції жувального апарату та сприяє 

збереженню здоров’я пацієнта. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез генералізованого пародонтиту; 

- патоморфологічні зміни тканин пародонта при генералізованому пародонтиті; 

- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, хронічного 

перебігу; 

- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, хронічного 

перебігу; 

- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом; 

- диференційну діагностику генералізованого пародонтиту; 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

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

- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 

- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 

- навичкою виконання пародонтального зондування; 

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

тканин пародонта; 

- навичкою визначення рухомості зубів; 

- навичкою визначення кровоточивості ясен; 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 
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- технікою застосування стоматологічного інструментарію 

Вміти (α-ІІІ): 

- проводити суб’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит; 

- проводити об’єктивне обстеження хворого; 

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

інтерпретувати та аналізувати отримані дані; 

- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 

- обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого на генералізований пародонтит; 

- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження 

хворого; 

- диференціювати генералізований пародонтит за перебігом, ступенем розвитку та з 

іншими захворюваннями пародонта; 

- встановити діагноз генералізованого пародонтиту на підставі результатів основних та 

додаткових методів обстеження хворого; 

Творчий рівень (α-ІV): 

- вміти находити причинно-наслідкові взаємозв’язки між наявністю генералізованого 

пародонтиту та загально-соматичною патологією. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Анатомо-гістологічні особливості будови тканин пародонта. 

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

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

4. Механізм розвитку запального процесу в тканинах пародонта. 

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

пародонта. 

6. Рентгенологічне зображення анатомічних утворень щелепно-лицевої ділянки. 

Вміти: 

1. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

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

перкусію, зондування). 

3. Визначати гігієнічні, гінгівальні та пародонтальні стоматологічні індекси та 

інтерпретувати їх результати. 

4. Оцінити дані рентгенологічного дослідження щелепно-лицевої ділянки. 

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

мікробіологічне дослідження тощо) 

6. Заповнювати медичну документацію. 

3.2 Зміст теми заняття 

Генералізований пародонтит - специфічний дистрофічно-запальний процес 

(судинно-нервова дистрофія тканин пародонта), який виникає внаслідок взаємодії різних 

екзогенних та ендогенних факторів. Характеризується прогресуючим руйнуванням тканин 

пародонта з подальшим випадінням зубів. 
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 Генералізований пародонтит 

- нейротрофічні порушення 

- порушення стану судин 

- ендокринні порушення 

- порушення обміну речовин 

- захворювання органів 

травлення 

- серцево-судинної системи 

- захворювання нирок 

- ревматизм 

- захворювання крові 

- гіповітамінози (С, Е, А, В 

тощо) 

- імунологічні порушення 

тощо 

Місцеві фактори 

- зубні відкладення 

- мікрофлора: 

 Actinobacillus actinomycetemcomitans 

 Porphyromonas gingivalis 

 Bacteroides forsythus тощо 

- дефекти зубних рядів та травматична  

оклюзія 

- аномалії прикусу та положення окремих 

зубів 

- несанована порожнина рота: 

 каріозні порожнини, особливо в 

пришийкових ділянках та на 

апроксимальних поверхнях зубів 

 оголення та гіперчутливість шийок 

зубів 

 клиноподібні дефекти 

 стан пломб (якість реставрацій 

пришийкової ділянки, відновлення 

контактних пунктів) 

 неякісні ортопедичні (ортодонтичні) 

конструкції 

 ендодонтичні проблеми (пульпіт, 

періодонтит) тощо 

- аномалії анатомічної будови тканин ясен: 

 мілкий (< 0,5 см) присінок 

порожнини рота 

 висота прикріплення вуздечок (губ, 

язика, щічно-ясенних зв’язок) 

- шкідливі звички 

Етіологія 

Інші причини Загальні фактори 
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Генералізований пародонтит 

Зниження проліферації Т-

клітин 

 

Посилення продукції 

простагландину Е-2 

 

 

Активація моноцитів, макрофагів, фібробластів бактеріальними продуктами 

Патогенез (Самойленко А.В, 2003) 

Мікробні патогени 

Високе:  

- обсіменіння тканин пародонта (КУО 10
5
-10

8
) 

- адгезивна активність 

- антилізоцимна здатність 

- антиінтерферонова здатніст 

- здатність до продукції лейкотоксіну 

- здатність вторгатися через проміжні тканини 

Посилення продукції ІЛ-1 

 

 

Руйнування колової зв’язки, 

резорбція міжальвеолярних 

перегородок 

Стимуляція запальної реакції в 

ясенній тканині 

 

 
Активація процесів 

руйнування колагену 

Стимуляція продукції 

остеокластів 

Зниження продукції  ІЛ – 2Р 

 

 

Вторинний імунодефіцит 

(переважно за  Т-

супресорним и Т-хелперним 

типами - СД4
+
 та СД8

+
 

Хронізація активного 

запально-деструктивного 

процесу в пародонті 

Генералізований пародонтит 

 

Формування аутоімуних 

порушень в пародонті 
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Патоморфологія 

- неприємні відчуття в яснах: свербіж, печія 

- кровоточивість ясен при механічному подразненні 

- неприємний запах з рота 

- зміщення та рухомість зубів 

Генералізований пародонтит ІІ та ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

- картина відповідного гінгівіту 

- розростання епітелію вглиб сполучної тканини власної пластинки і 

періодонта 

- утворення грануляційної тканини 

- хронічна лімфоїдно-плазмоцитарна інфільтрація 

- мутне набухання, фібріноїдне перетворення, стовщення та склероз судинних 

стінок, зменшення кількості судин 

- демінералізація та деструкція кісткової тканини 

- резорбція кістки:гладенька, лакунарна 

 

Скарги 

Клініка 

ІІІ ступінь 

 > 5 мм, серозний 

(серозно-гнійний) 

ексудат 

 значно оголені 

шийки зубів 

 значна кількість 

зубних відкладень 

(над- та 

під’ясенних) 

ІІ ступінь 

 вторинна 

 рухомість зубів 

І-ІІ ступеня 

Симптоматичний 

гінгівіт 

Хронічний: 

- катаральний 

(70%) 

- гіпертрофічний 

(гранулююча, 

фіброзна форми) 

- виразковий 

 

Основні симптоми: 

 свербіж, печія 

 пастозність 

 ціаноз 

Резорбція 
альвеолярної кістки 

Травматична 
оклюзія 

Симптомокомплекс Лукомського І. Г., 1945 

Пародонтальна 
кишеня 

ІІ ступінь 

 3-4 мм, серозний 

(серозно-гнійний) 

ексудат 

 оголені шийки 

зубів 

 значна кількість 

зубних відкладень 

(над- та 

під’ясенних) 

ІІІ ступінь 

 вторинна 

 рухомість зубів 

ІІ-ІІІ ступеня 

 зміщення зубів 

у різних 

напрямках 

 значна втрата 

зубів 

ІІ ступінь 

 деструкція 

компактної пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 
розширення 

періодонтальних щілин 

 нерівномірна 

(горизонтальна  та 

вертикальна) резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше ⅓ 

до (на) ½ висоти кореня 

 остеопороз губчастої 

речовини кістки 

 можлива наявність 

кісткових кишень 

ІІІ ступінь 

 практично повна 

відсутність компактної 

пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин 

 нерівномірна 

(горизонтальна  та 

вертикальна) резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше ½ 

висоти кореня 

 остеопороз губчастої 

речовини кістки 

 наявність кісткових 

кишень 
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Методи 
 

 

Норма 
 

 

Хронічний перебіг 
 

 

Загострений перебіг 
 

Проба Писарева-

Шіллера 
Негативна Позитивна Різкопозитивна 

Індекс РМА (%) До 12,5 12,5-50 >50 

Індекс SBI (%) 0 10-100 20-100 

Вакуумна проба 

за Кулаженко 

В.І., 1960 
30-50с. 

Початковий  

І ступінь  

ІІ ступінь 

ІІІ ступінь  

7,03±0,58 

7,06±1,76 

5,27±0,51 

3,07±0,45 

Початковий  

І ступінь  

ІІ ступінь 

ІІІ ступінь  

4,5±0,73 

4,3±0,61 

3,8±0,31 

2,9±034 

Міграція 

лейкоцитів та 

десквамація 

епітелію за 

Ясиновсь- 

ким М. А., 1931 

Лейкоцити -150 в 

1мл (80% живі) 

Епітелій - 50 в 

1мл 

Лейкоцити - 349±30 

(73±2% живі) 

Епітелій - 109±11 

Лейкоцити - 580±41 

(75±3% живі) 

Епітелій - 142±4 

РАМ за Беленчук 

Т.А., 1985  

РАМ 
+ 

≥ 70%  

РАМ 
–
 ≤ 30%  

РАМ 
+ 

≥ 31-69% 

РАМ 
– 

≤ 69-31% 
РАМ 

+ 
≤ 30% 

Цитологічне 

дослідження 

вмісту 

пародонтальних 

кишень (%) 

 

Нейтрофіли: 

 незмінені 

 зруйновані 

Фагоцити 

Лімфоцити 

Епітелій 

Нейтрофіли: 

 37±5,8 

 52±5,5 

6±1,7 

1±1,2 

2 

Нейтрофіли: 

 незмінені 

 зруйновані 

Фагоцити 

Лімфоцити 

Епітелій 

Нейтрофіли: 

 43±4,2 

 40±4,1 

9±1,3 

2±0,2 

- 
Моноцитограма Промоно- 

цити 

Власне 

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

20-23 

 

26-32 

 

42-52 

Промоно- 

цити 

Власне  

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

10,4±0,41 

 

28,4±0,5 

 

61,2±6,3 

Промоно- 

цити 

Власне  

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

26,0±1,8 

 

38,1±2,5 

 

36,5±3,6 

Гемограма Жінки Чоловіки     

Еритроцити, ×10
12

/л 3,8-4,5 4,5-5,0 3,86±0,43 3,78±0,59 

Гемоглобін, г/л 120-140 130-160 136,82±1,2 136,8±2,1 

Колірний показник 0,9-1,1 0,95±0,05 0,97±0,01 

Лейкоцити, ×10
9
/л 4,0-9,0 4,8±1,43 6,5±1,43 

 паличкоядерні 

(%) 
1-6 2,6±0,22 2,4±0,29 

 сегментоядерні 

(%) 
47-72 (66) 59,1±2,43 64,1±1,8 

 еозинофіли (%) 0,5-5 3,3±0,37 2,4±0,29 

 базофіли (%) 0-1   

 моноцити (%) 4-10 4,0±0,4 2,7±0,33 

 лімфоцити (%) 19-37 33,6±2,0 22,8±1,6 

ШОЕ, мм/год 2-10  9,0±0,9 10,0±1,98 

 

 

Генералізований пародонтит 

Додаткові методи обстеження 
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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. 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. 

Диференційна діагностика 

Самостійний гінгівіт 
- ясенна кишеня 

- збережена цілісність 

зубо-ясенного 

прикріплення (проба 

Парма «-» 

- при тривалому перебігу 

остеопороз верхівок 

міжкоміркових перетинок 

ГП за ступенем 

розвитку та перебігом 
Пародонтоз 

- відсутнє запалення ясен 

(атрофічний гінгівіт) 

- пародонтальні кишені 

відсутні 

- оголення шийок та 

коренів зубів 

- гіперестезії твердих 

тканин зубів 

- клиноподібні дефекти 

- рівномірна 

горизонтальна резорбція 
альвеолярного відростку 

Ідіопатичні 

захворювання 
- невпинний процес 

- деструкція пародонта, 

яка супроводжується 

випадінням зубів протягом 

2-3 років 

- швидке утворення 

пародонтальних кишень з 

гноєтечею, зміщенням та 

розхитуванням зубів 

- своєрідні рентгенологічні 

ознаки з перевагою 

вертикального типу 

резорбції кісткової 

тканини, утворенням 
кісткових кишень, 

кістоподібного виду 

деструкції кістки 

- захворювання часто 

починається в дитячому 

віці 

-  

Локалізований 

пародонтит 

- обмежена ділянка 

ураження 

- чіткий взаємозв’язок з 

місцевими чинниками 

- зміни кісткової тканини 

локалізовані в зоні 

ураження 

Діагноз (приклад): Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт 
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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. Безрукова И.В. Агрессивные формы пародонтита. / И.В. Безрукова, А.И. Грудянов – М.: 

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

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

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

7. Грудянов А.И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А.И. 

Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : МИА, 2010. - 96 с. 

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

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

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

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

10. Куцевляк В.Ф. Індексна оцінка пародонтального статусу: Навчально-методичний 

посібник / В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. – 80 с. 

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

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

256 с. 

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

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

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

ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 

15. 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. 

16. 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://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm 

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

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

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

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

5. http://www.minclinic.ru/stomat/parodontit_tyaj.html 

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

7. http://www.parodont.ru/free/54/ 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm
http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.minclinic.ru/stomat/parodontit_tyaj.html
http://www.eurolab.ua/diseases/2379/


10 
 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Поняття «генералізований 

пародонтит» 

1. Дати визначення поняття «генералізований 

пародонтит». Класифікація. 
 

2.  Етіологічні фактори, що 

зумовлюють розвиток 

генералізованого пародонтиту 

хронічного перебігу. 

1. Назвати основні етіологічні фактори, що 

спричиняють генералізований пародонтит. 

2. Вказати місцеві подразнювальні чинники та 

обґрунтувати їх вплив на тканини пародонта. 

3. Знати вплив загальносоматичних захворювань 

на стан тканин пародонта. 

 

3.  Патогенез генералізованого 

пародонтиту хронічного перебігу. 

1. Знати механізм розвитку хронічного запально-

дистрофічного процесу в тканинах пародонта. 

 

4.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІ 

ступеню, хронічного перебігу. 

1. Опишіть скарги хворого на генералізований 

пародонтит ІІ ступеню, хронічного перебігу. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІ ступеню, 

хронічного перебігу. Симптомокомплекс 

Лукомського. 

3. Опишіть рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІ ступеню, 

хронічного перебігу. 

 

5.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІІ 

ступеню, хронічного перебігу. 

1. Опишіть скарги хворого на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеню, хронічного перебігу. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІІ ступеню, 

хронічного перебігу. Симптомокомплекс 

Лукомського. 

3. Опишіть рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІІ ступеню, 

хронічного перебігу. 

 

6.  Методи діагностики 

генералізованого пародонтиту. 

1. Вкажіть основні методи стоматологічного 

обстеження при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. 

2. Перерахуйте спеціальні клінічні методи, що 

застосовуються при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх 

призначення. 

3. Перерахуйте додаткові лабораторні методи, що 

застосовуються при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх 

призначення. 

 

7.  Постановка діагнозу 

«Генералізований пародонтит» 

1. Сформулюйте діагноз з урахуванням ступеня 

розвитку процесу, перебігу, вида 

симптоматичного гінгівіту. 

 

8.  Принципи диференційної 

діагностики генералізованого 

пародонтиту. 

1. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати генералізований пародонтит ІІ 

ступеня, хронічного перебігу. 

2. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати генералізований пародонтит ІІІ 

ступеня, хронічного перебігу. 
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3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Визначення поняття «генералізований пародонтит». 

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

3. Етіологія та патогенез генералізованого пародонтиту хронічного перебігу. 

4. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ ступеню, хронічного 

перебігу. 

5. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ ступеню, 

хронічного перебігу. 

6. Методи діагностики генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, хронічного 

перебігу. Основні лабораторні та індексні показники. 

7. Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, хронічного 

перебігу. 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, хронічного 

перебігу: 

а) катаральний гінгівіт 

б) пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм 

в) рухомість зубів І-ІІ ступеня 

г) резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти кореня 

д) пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм 

е) симптоматичний гінгівіт 

є) рухомість зубів ІІ ступеня 

ж) резорбція міжальвеолярних перегородок більше ⅓ до (на) ½ висоти кореня 

Відповідь: б, в, е, ж. 

2. Встановіть правильну послідовність дій при обстеженні хворого з патологією тканин 

пародонта: 

а) анамнез захворювання 

б) додаткові методи (гемограма тощо) 

в) об’єктивне обстеження 

г) рентгенологічне обстеження 

д) анамнез життя 

е) скарги 

є) попередній діагноз 

ж) кінцевий діагноз 

 

Відповідь: е, а, д, в, є, г, ж, б. 
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3. Знайдіть відповідність між ступенем генералізованого пародонтиту та вираженістю 

клініко-рентгенологічних ознак. 

Ступінь розвитку ГП, 

хронічного перебігу 
Клініко-рентгенологічні ознаки 

1. ІІ а. Катаральний гінгівіт 

б. Пародонтальні кишені 3-4мм 

в. Симптоматичний гінгівіт 

г. Пародонтальні кишені 1-3мм 

д. Резорбція міжкоміркових перегородок більше ½ висоти кореня 

2. ІІІ е. Пародонтальні кишені >5мм 

є. Травматична оклюзія 

ж. Резорбція міжкоміркових перегородок більше ⅓ до (на) ½ висоти кореня 

з. Резорбція міжкоміркових перегородок на ⅓  висоти кореня 

 

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

4. Заповніть таблицю: 

 

Діагноз 

Ознака за симптомокомплексом Лукомського І. Г., 1945 

Симптоматичний 

гінгівіт 

   

ГП, ІІ ступінь, 

хронічний 

перебіг 

    

ГП, ІІІ ступінь, 

хронічний 

перебіг 

 

    

 

Відповідь: 

Діагноз 

Ознака за симптомокомплексом Лукомського І. Г., 1945 

Симптоматичний 

гінгівіт 

Пародонтальна 

кишеня 

Травматична 

оклюзія 

Резорбція 

альвеолярної 

кістки 

ГП, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг 

 катаральний 

 виразковий 

 гіпертрофічний 

Глибина 3-5 мм 

Серозний (серозно-

гнійний) ексудат 

Вторинна 

Рухомість зубів І-ІІ 

ступеня 

 

 деструкція 

компактної 

пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 

розширення 

періодонтальних 

щілин 

 горизонтальна 

резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше 
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⅓ до (на) ½ висоти 

кореня 

 остеопороз 

губчатої речовини 

кістки 

 можлива 

наявність кісткових 

кишень 

ГП, ІІІ ступінь, 

хронічний перебіг 

 

 катаральний 

 виразковий 

 гіпертрофічний  

Глибина > 5мм 

Серозний (серозно-

гнійний) ексудат 

Вторинна 

Рухомість зубів ІІ-

ІІІ ступеня 

 

 практично повна 

відсутність 

компактної 

пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 

розширення 

періодонтальних 

щілин 

 горизонтальна 

резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше 

½ висоти кореня 

 остеопороз 

губчатої речовини 

кістки 

 наявність 

кісткових кишень 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хворий К., 45-ти років, звернувся зі скаргами на кровоточивість ясен, яка посилюється під 

час чищення зубів, свербіж ясен, незначну рухомість зубів. Хворіє більше 3 років. За 

допомогою не звертався, лікувався самостійно (полоскання відварами трав). Об’єктивно: 

ясна гіперемійовані, набряклі з ціанотічним відтінком, при доторканні кровоточать. 

Спостерігається оголення шийок фронтальних зубів на 1-2 мм. Значне відкладення над- і 

під’ясенного зубного каменю в області центральних різців. Пародонтальні кишені глибиною 

3-4 мм з серозно-гнійним ексудатом. Рентгенологічно: деструкція кортикальної пластинки, 

нерівномірна резорбція міжальвеолярних перетинок в межах ⅓-½ висоти коренів, 

маргінальне розширення періодонтальних щілин, остеопороз губчастої речовини кістки. 

Встановіть діагноз. 

Відповідь: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. 

 

2. Хвора С., 54-х років, звернулась зі скаргами на рухомість та зміну положення зубів, 

кровоточивість ясен, яка посилюється під час чищення зубів, свербіж ясен. Вперше 

кровоточивість з’явилась 3,5 роки тому. Не лікувалась. Об’єктивно: ясна в ділянці різців та 

ікол нижньої щелепи ціанотичні, набряклі, при доторканні кровоточать. Шийки зубів оголені 

на 3-4 мм. Пародонтальні кишені глибиною 5-7 мм з серозно-гнійним ексудатом. Відсутні 18, 

17, 16, 25, 26, 28, 36, 38, 45, 46, 47, 48 зуби. Фронтальні зуби верхньої щелепи дещо зміщені 
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вестибулярно, діагностовано рухомість ІІ ступеня. Відкладення над- і під’ясенного зубного 

каменю в області центральних різців. Рентгенологічно: кортикальна пластинка зруйнована, 

нерівномірна резорбція міжальвеолярних перетинок на ½-¾ висоти кореня, маргінальне 

розширення періодонтальних щілин, дифузний остеопороз губчастої речовини кістки. 

Встановіть діагноз. 

Відповідь: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. 

 

3. Хвора Д., 43-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні 

жорсткої їжі, відчуття спраги, що турбує протягом декількох місяців. Об’єктивно: Ясна 

ціанотичні, пастозні, легко кровоточать при зондуванні, пародонтальні кишені 4 мм. Помірна 

кількість зубного каменю з оральної поверхні фронтальних зубів нижньої щелепи. Відсутні 

18, 27, 28, 38, 37, 48 зуби. Індекс гігієни за Федоровим-Володкіною – 2,0. Рентгенологічно: 

 

Опишіть рентгенограму (зазначте зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз. 

Вкажіть, який додатковий метод дослідження необхідно провести в першу чергу. 

Відповідь: 

 

На представленій ортопантомограмі - деструкція кортикальної пластинки, 
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нерівномірна резорбція міжальвеолярних перетинок на ⅓-½ висоти коренів зубів, в ділянці 

28 зуба - майже до верхівок коренів, маргінальне розширення періодонтальних щілин, 

дифузний остеопороз губчастої речовини кістки. Відсутні 18, 27, 28, 37, 36, 48 зуби. 

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

катаральний гінгівіт. Аналіз крові на цукор. 

4. Хворий Ш., 53-х років, скаржиться на неприємний запах з рота, рухомість зубів та 

кровоточивість ясен. Протягом місяця відчуває загальну слабкість, підвищену 

стомлюваність. Об’єктивно: ясенний край і сосочки на обох щелепах ціанотичні, набряклі, в 

ділянці фронтальних зубів нижньої щелепи вершини сосочків некротизовані, вкриті брудно-

сірим нальотом. Значна кількість над та під’ясенних зубних відкладень. 

 

Опишіть рентгенограму (зазначте зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз. 

Вкажіть, який додатковий метод дослідження необхідно провести в першу чергу. 

Відповідь: 

 

Рентгенологічно: На представленій ортопантомограмі - деструкція кортикальної 

пластинки, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перетинок від ⅓ до ¾ (і більше) висоти 

кореня, маргінальне розширення періодонтальних щілин, кісткові кишені (↑), остеопороз 
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губчастої речовини кістки. Відсутні 17, 16, 12, 28 (корінь) зуби. 

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

виразковий гінгівіт. Аналіз крові (формула). 

 

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 у 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). 

 

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

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 
1.  Отримайте медичну 

карту хворого (форма 

f043_0). 

Для первинного пацієнта карта 

виписується в реєстратурі. 

При повторному огляді пацієнт 

отримує карту в реєстратурі. 

Інформація в карту записується повністю, 

допустимі тільки загальноприйняті 

скорочення та абревіатури. 

2.  Проведіть суб’єктивне 

обстеження хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Опитування проводиться цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що 

дозволяють припустити наявність проявів 

захворювання крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів тощо. 

Ретельно вивчіть історію хвороби 

пацієнта.  

! Зверніть увагу на вік пацієнта, наявні 

або перенесені загально-соматичні 

захворювання. З’ясуйте можливу 

вагітність у жінок. Запитайте про прийом 

медикаментів, з метою лікування 

загально-соматичної патології. 

Ознайомтесь із виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом попереднього 

лікування. 

3.  Проведіть об’єктивне 

обстеження хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Зовнішній огляд: загальний 

вигляд хворого, вираз обличчя, 

наявність патологічних змін на 

шкірі, асиметрії, стан губ, кутів 

Оцініть взаємозв’язок між загальним 

станом хворого та проявами 

генералізованого пародонтиту. 

! Зверніть увагу на невідповідність 
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рота, характер дикції, носового 

дихання, ступінь відкривання 

рота, пальпацію лімфатичних 

вузлів. 

 

 

Огляд порожнини рота: стан 

присінку, стан слизової оболонки 

(щік, твердого піднебіння, 

м’якого піднебіння, язика, дна 

порожнини рота), прикусу, 

зубних рядів, зубів, перкусію 

зубів (за показаннями) та 

визначення їх рухомості 

Огляд ясен: 

 оцініть з вестибулярного та 

орального боків: колір, набряк, 

консистенцію, зміну рельєфу, 

наявність патологічних 

елементів, наявність 

пародонтальної кишені (глибину, 

характер ексудату), 

кровоточивість; рецесію ясен, 

ширину прикріплених ясен 

 визначте болючість ясен при 

пальпації 

загального стану проявам в порожнині 

рота, що дозволяє припустити наявність 

захворювань крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів тощо. 

 

! Зверніть особливу увагу на виявлення 

місцевих подразників тканин пародонта 

(патології прикусу, дефектів зубних рядів, 

травматичної оклюзії, зубних відкладень, 

каріозних порожнин та неповноцінних 

пломб, особливо в пришийкових ділянках 

та на апроксимальних поверхнях зубів; 

неякісних ортопедичних конструкцій; 

наявність клиноподібних дефектів; зубів з 

захворюваннями пульпи та періодонта 

тощо). 

 

Результати обстеження занотовуйте в 

медичну карту хворого (форма f043_0). 

4.  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. 

Визначте ступінь 

захворювання: пародонтальний 

індекс РІ за Rassel. 

! Зверніть увагу: Недостатній догляд за 

ротовою порожниною є одним з головних 

чинників розвитку хронічного запалення 

тканин пародонта, інтоксикації та 

аутоалергізації місцевих тканин та 

організму вцілому, розвитку дисбіозу 

порожнини рота. 

Динамічне спостереження за зміною 

показників ясенних індексів дозволяє 

оцінити адекватність та успішність 

лікування. 

5.  Призначте додаткові 

методи обстеження та 

консультацію інших 

спеціалістів. 

Інтерпретуйте дані 

лабораторного 

обстеження. 

За показаннями: гемограма, 

аналіз крові на цукор, 

цитологічне дослідження вмісту 

пародонтальної кишені, РАМ, 

міграція 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. 

6.  Інтерпретуйте дані 

рентгенологічного 

дослідження. 

Опишіть ортопантомограму, 

визначте наявність дистрофічних 

змін кісткової тканини. 

! Зверніть увагу на наявність деструкції 

кортикального шару, резорбції 

міжальвеолярних перетинок, розширення 

періодонтальних щілин та остеопорозу 

губчастої речовини кістки. 

7.  Проведіть Зазначте захворювання, з якими Для диференціації та підтвердження 
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диференційну 

діагностику 

генералізованого 

пародонтиту. 

необхідно диференціювати 

генералізований пародонтит. 

Диференціюйте генералізований 

пародонтит за ступенем розвитку, 

перебігом та з іншими 

дистрофічно–запальними 

захворюваннями пародонта. 

діагнозу використовуйте дані проведеного 

обстеження. 

8.  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. 

 

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: Взаємозв’язок генералізованого пародонтиту та патології ендокринної системи. 

Джерела: 

1. Барер Г. М. Пародонтит у больных сахарным диабетом I типа (обзор литературы) / Г. М. 

Барер, K. P. Григорян // Пародонтология, 2006. -№ 2 (39).-С. 6-11. 

2. Барер Г. М. Современные аспекты этиологии, патогенеза и пути коррекции пародонтита у 

больных сахарным диабетом/ Барер Г. М., Григорян К. //Ж. Cathedra. 2004. -№ll.- С.44-47 

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

ООО «Медицинское информационное агентство», 2002. – 127 с. 

4. Беляков Ю. А. Зубочелюстная система при эндокринных заболеваниях. М.: Медицина, 

1983.- С.56 

5. Воложин А. И. Патогенетические механизмы поражения пародонта при сахарном диабете 

/ Воложин А. И.// Стоматология нового тысячелетия: Сб. тезисов. М.: Авиаиздат, 2002. -

С. 130-131. 

6. Вороніна І. Є. Порушення мінерального обміну в альвеолярній кістці при 

генералізованому пародонтиті та їх корекція у хворих на цукровий діабет: дисертація 

канд. мед. наук: 14.01.22 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2003. 

7. Годована О.І. Аспекти етіології та патогенезу запальних і дистрофічно-запальних 

захворювань пародонтиту/О. І. Годована // Новини стоматології. -Львів, 2010, - № 3. - 

С.69-73 

8. Горбачева И.А. Единство системных патогенетических механизмов при заболеваниях 

внутренних органов, ассоциированных с генерализованным пародонтитом / И. А. 

Горбачева, А. И. Кирсанов, Л. Ю. Орехова // Стоматология. – 2004. – № 3. – С. 6-11. 

9. Гударьян А. А. Компоненты метаболического синдрома у больных воспалительными 

заболеваниями пародонта / А. А. Гударьян // Вісн. стоматол. Спеціальний випуск. – 2005. 

– № 1. – С. 28-34.  
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10. Гударьян А. А. Цитокиновый статус у больных генерализованным пародонтитом при 

сахарном диабете ІІ типа / А. А. Гударьян // Укр. стоматол. альманах. – 2007. – № 3. –С. 

24-29. 

11. Денисенко С. Н. Кристаллографическое исследование смешанной нестимулированной 

слюны у пациентов с диффузным токсическим зобом / С. Н. Денисенко, А. А. 
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Тестові завдання 

1.  Ознаки: симптоматичний гінгівіт, пародонтальні кишені, травматична оклюзія, резорбція 

альвеолярної кістки - складають: 

A. Симптомокомплекс І. Г. Лукомського, 1945 

B. Симптомокомплекс Федорова-Володкіної, 1971 

C. Симптомокомплекс Грін-Вермільйон, 1964 

D. Симптомокомплекс Шіллера-Писарева, 1960 

E. Симптомокомплекс М. Ф. Данилевського, 1964 

2.  Для генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно: 

A. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти коренів зубів 

B. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ 

висоти коренів зубів 

C. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ висоти коренів зубів 

D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до ⅓ висоти 

коренів зубів 

E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти 

коренів зубів 

3.  Для генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, хронічного перебігу, характерно: 

A. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ висоти коренів 

зубів 

B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти коренів зубів 

C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти 

коренів зубів 

D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до ⅓ висоти 

коренів зубів 
E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ 

висоти коренів зубів 

4.  Жінка 45-ти років, скаржиться на поступове посилення кровоточивості ясен за останні 

півроку. В анамнезі: цукровий діабет. Об’єктивно: ротова порожнина не санована, значна 

кількість каріозних уражень. Маргінальні ясна фронтальної ділянки верхньої та нижньої 

щелеп набряклі, пастозні, легко кровоточать при доторканні. На зубах відкладення зубного 

каменю у значній кількості. Пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з незначним 

виділенням серозного характеру. Відсутні 18, 17, 16, 25, 26, 28, 37, 36, 46 зуби. На 

рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти коренів зубів, дифузний 

остеопороз. Назвіть етіологічний фактор, що спричинив захворювання тканин пародонта? 

A. Цукровий діабет + несанована порожнина рота 

B. Цукровий діабет + травматична оклюзія 

C. Вікові зміни + несанована порожнина рота 

D. Цукровий діабет + зубні відкладення 

E. Несанована порожнина рота 

5.  Хвора 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, сухість в 

порожнині рота, спрагу, які з’явились рік тому. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, 

гіперемовані з ціанотичним відтінком. Корені зубів нерівномірно оголені. Пародонтальні 

кишені 3-4 мм. Рухомість зубів І-ІІ ступеня. Які обстеження необхідно провести для 

установлення можливого фонового захворювання? 

A. Аналіз крові на цукор 

B. Алергологічні проби 

C. Ортопантомограма 

D. Загальний аналіз крові  

E. Імунограма 
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6.  Хворий К. 37-ми років, скаржиться на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, 

рухомість зубів, утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої щелеп 

синюшно-червоного кольору, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм з серозним 

вмістом. На зубах помірні відкладення над- і під'ясенного зубного каменю. Нижні 

фронтальні зуби мають патологічну рухомість ІІ ступеня. Індекс по Федорову-Володкіной - 

2,5 бали, травматична оклюзія, визначається на усьому зубному ряду. На рентгенограмі 

остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок у межах ½ їх висоти. Який найбільш 

імовірний діагноз? 

A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 

7.  Хвора 42-х років, скаржиться на кровоточивість ясен і рухомість зубів протягом трьох 

років. Лікувалась домашніми засобами. Об`єктивно: ясна обох щелеп на всьому протязі 

набряклі, застійно гіперемовані, ціанотичні. Виявлені пародонтальні кишені глибиною 3-4 

мм з яких виділяється серозний ексудат. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів ІІ 

ступеню, бокових – І ступеню. Відмічається зміщення фронтальних зубів на обох щелепах, 

патологічні діастеми і треми. Регіонарні лімфовузли не збільшені, безболісні при пальпації. 

На рентгенограмі виявлений остеопороз та резорбція міжальвеолярних перегородок нижніх 

та верхніх фронтальних зубів на ½ їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, I-ІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг 

E. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг 

8.  У пацієнта скарги на кровоточивість ясен при жуванні, неприємний запах з рота. При 

огляді у ділянках 11, 12, 13, 21, 22, 23 та 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зубів виявлена ціаноз та 

гіпертрофія маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, відкладення під'ясенного зубного 

каменю. Пародонтальні кишені глибиною 4-8 мм виявлені в ділянках 16, 15, 14, 12, 23, 24, 

25, 26, 27 та 34, 35, 36, 46, 45 зубів. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 зубів ІІ ступеня. На 

рентгенограмі протягом верхньої та нижньої щелеп виявлений остеопороз та резорбція 

міжальвеолярних перегородок у межах ½ їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний 

перебіг 

C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, І ступінь 

D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

9.  Чоловік 52-х років, скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен, неприємний 

запах із рота. Об’єктивно: ясна в ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи ціанотичні, 

набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з серозно-гнійним ексудатом, значні 

відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі виявляється 

значний остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3 їх висоти. Поставте 

діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 

C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 
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E. Генералізований пародонтит, ІІ-ІІІ ступінь, загострений перебіг 

10.  Хворий 44-х років, скаржиться на рухомість зубів, кровоточивість ясен, неприємний 

запах із рота. Турбує загальне нездужання, субфібрилітет, втрата ваги. Об’єктивно: ясна в 

ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи ціанотичні, набряклі, ясенні сосочки 

резорбовані, вкриті некротичним нальотом. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з 

серозно-гнійним ексудатом, значні відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ 

ступеня. На рентгенограмі виявляється значний остеопороз і резорбція міжальвеолярних 

перегородок більше 2/3 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 

C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 

E. Генералізований виразково-некротичний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

11.  Хвора 57-х років, скаржиться на кровоточивість ясен і зміну положення зубів. Хворіє 

більше 10 років. Лікувалась домашніми засобами. Об`єктивно: ясна обох щелеп на всьому 

протязі набряклі, застійно гіперемовані, ціанотичні. Виявлені пародонтальні кишені 

глибиною 6-8 мм з яких виділяється серозний ексудат. Патологічна рухомість нижніх 

фронтальних зубів ІІ-ІІІ ступеню. Відмічається віялоподібне розходження фронтальних зубів 

на обох щелепах. На рентгенограмі виявлений остеопороз та резорбція міжальвеолярних 

перегородок нижніх та верхніх фронтальних зубів до ¾ їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІ-ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг 

E. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг 

12.  У пацієнтки скарги на кровоточивість та зміну вигляду ясен, неприємний запах з рота. 

При огляді у фронтальних ділянках верхньої та нижньої щелеп виявлена ціаноз та 

гіпертрофія маргінальних ясен на 1/3 висоти коронок зубів, відкладення під'ясенного зубного 

каменю. Пародонтальні кишені глибиною 4-8 мм виявлені в ділянках 16, 15, 14, 12, 23, 24, 

25, 26, 27 та 34, 35, 36, 46, 45 зубів, серозний ексудат. Патологічна рухомість 42, 41, 31, 32 

зубів ІІ ступеня. На рентгенограмі виявлений остеопороз та резорбція міжальвеолярних 

перегородок у межах ½ їх висоти на верхній щелепі та до ¾ їх висоти на нижній щелепі. 

Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІ-ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний 

перебіг 

E. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг 
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ТЕМА 2: Запально-деструктивні захворювання пародонта. Клініка, діагностика, 

диференційна діагностика генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, загостреного 

перебігу. Індексна оцінка. Діагностичні проби. Функціональні та лабораторні методи 

діагностики 

       Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Генералізований пародонтит в фазі загострення характеризується вираженими 

суб’єктивними відчуттями - болем, кровоточивістю ясен, порушенням загального стану 

(головним болем, підвищенням температури тіла, загальним нездужанням), що спричиняє 

значні страждання хворого. Крім того, у разі загостреного перебігу процесу посилюються 

дистрофічні зміни в усіх структурах пародонта, більш агресивно відбувається резорбція 

коміркової кістки, утворюються кісткові кишені. Часті загострення дистрофічно-запального 

процесу призводять до розвитку помітної патологічної рухомості зубів та вираженого 

синдрому травматичної оклюзії, що прискорює прогресування процесу та збільшує ризик 

втрати зубів. 

Таким чином, знання симптоматики, клінічних та лабораторних показників 

загостреного перебігу генералізованого пародонтиту, а також рентгенологічних змін в 

тканинах пародонта дозволяє вчасно розпізнати агресивний перебіг захворювання, 

застосувати адекватні методи лікування та запобігти подальшому прогресуванню 

патологічного процесу в тканинах пародонта. 

Зверніть увагу! Часті загострення генералізованого пародонтиту можуть свідчити про 

суттєві порушення загальносоматичного стану хворого (імунодепресивні стани, 

захворювання ендокринної системи, системи крові тощо). 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез генералізованого пародонтиту; 

- патоморфологічні зміни тканин пародонта при генералізованому пародонтиті; 

- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, загостреного 

перебігу; 

- клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, загостреного 

перебігу; 

- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з генералізованим 

пародонтитом; 

- диференційну діагностику генералізованого пародонтиту; 

Оволодіти (α-ІІІ): 

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

- технікою огляду порожнини рота хворого з патологією тканин пародонта; 

- технікою огляду тканин пародонта хворого з патологією тканин пародонта; 

- навичкою виконання пародонтального зондування; 

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

тканин пародонта; 

- навичкою визначення рухомості зубів; 

- навичкою визначення кровоточивості ясен; 

- методикою візуалізації зубних відкладень та запального процесу тканин пародонта; 

- технікою застосування стоматологічного інструментарію 

Вміти (α-ІІІ): 
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- проводити суб’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит; 

- проводити об’єктивне обстеження хворого; 

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

інтерпретувати та аналізувати отримані дані; 

- виявляти місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 

- обґрунтувати індивідуальний план обстеження хворого на генералізований пародонтит; 

- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження 

хворого; 

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

захворюваннями пародонта; 

- встановити діагноз генералізованого пародонтиту на підставі результатів основних та 

додаткових методів обстеження хворого; 

Творчий рівень (α-ІV): 

- вміти досліджувати причинно-наслідкові взаємозв’язки між наявністю генералізованого 

пародонтиту та загально-соматичною патологією. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Анатомо-гістологічні особливості будови тканин пародонта. 

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

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

4. Механізм розвитку запального процесу в тканинах пародонта. 

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

пародонта. 

6. Рентгенологічне зображення анатомічних утворень щелепно-лицевої ділянки. 

Вміти: 

1. Проводити суб’єктивне обстеження стоматологічного хворого. 

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

перкусію, зондування). 

3. Визначати гігієнічні, гінгівальні та пародонтальні стоматологічні індекси та 

інтерпретувати їх результати. 

4. Оцінити дані рентгенологічного дослідження щелепно-лицевої ділянки. 

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

мікробіологічне дослідження тощо) 

6. Заповнювати медичну документацію. 

3.7 Зміст теми заняття 

Генералізований пародонтит - специфічний дистрофічно-запальний процес 

(судинно-нервова дистрофія тканин пародонта), який виникає внаслідок взаємодії різних 

екзогенних та ендогенних факторів. Характеризується прогресуючим руйнуванням тканин 

пародонта з подальшим випадінням зубів. 
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Генералізований пародонтит, 

загострений перебіг 

Загальні фактори: 

- нейротрофічні порушення 

- порушення стану судин 

- ендокринні порушення 

- порушення обміну речовин 

- захворювання органів 

травлення 

- серцево-судинної системи 

- захворювання нирок 

- ревматизм 

- захворювання крові 

- гіповітамінози (С, Е, А, В 

тощо) 

- імунологічні порушення 

- спадковість тощо 

Місцеві фактори: 

- зубні відкладення 

- мікрофлора  

- травматична оклюзія 

- аномалії прикусу та 

положення окремих зубів  

- несанована порожнина рота 

- аномалії анатомічної будови 

тканин ясен 

- шкідливі звички 

Етіологічні 

фактори 

Провокуючі 

фактори 

 

- знижена реактивність організму 

- загострення захворювань інших 

органів та систем (цукровий діабет, 

ревматизм тощо) 

- перенесені складні оперативні 

втручання 

- супутні запальні захворювання 

- приєднання вторинної інфекції 

тощо 

Загострення 
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Патоморфологія 

- біль в яснах 

- виражена кровоточивість 

- неприємний запах з рота 

- симптоми загальної інтоксикації:  

o головний біль 

o загальна слабкість 

o ↑ t тіла 

 

Генералізований пародонтит ІІ та ІІІ ступінь, загострений перебіг 

- картина відповідного гінгівіту в фазі загострення 

- розростання епітелію вглиб сполучної тканини власної пластинки і 

періодонта, утворення грануляційної тканини 

- плазмоцитарні інфільтрати, кругло клітинні інфільтрати з переважанням 

поліморфноядерних елементів 

- вогнища некрозу тканин пародонта 

- розширення та набряк стінок судин 

- демінералізація кісткової тканини 

- нерівномірна вертикальна резорбція кістки 

- утворення кісткових кишень 

Скарги 

Клініка 

ІІІ ступінь 

 вторинна 

 рухомість зубів 

ІІІ ступеня 

 зміщення зубів 

 значна втрата 

зубів 

ІІІ ступінь 

 > 8 мм, гнійний 

ексудат 

 значно оголені корені 

зубів 

 зубні відкладення 

(над- та під’ясенні) 

 пародонтальні 
абсцеси 

ІІ ступінь 

 вторинна 

 рухомість зубів 

ІІ-ІІІ ступеня 

 зміщення зубів 

Симптоматичний 

гінгівіт 

Загострений: 

- катаральний 

- гіпертрофічний 

(гранулююча форма) 
- виразковий 

 

Основні симптоми: 

 біль 

 набряк 

 яскрава гіперемія 

Резорбція альвеолярної 
кістки 

Травматична оклюзія 

Симптомокомплекс Лукомського І. Г., 1945 

Пародонтальна кишеня 

ІІ ступінь 

 3-8 мм, гнійний 

ексудат 

 оголені шийки та 

корені зубів 

 зубні відкладення (над- 

та під’ясенні) 

 пародонтальні абсцеси 

ІІ ступінь 

 руйнування 

компактної пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 
розширення 

періодонтальних щілин 

 нерівномірна 

(горизонтальна та 

вертикальна) резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше ⅓ 

до (на) ½ висоти кореня 

 остеопороз губчатої 

речовини кістки 

 наявність кісткових 

кишень 

ІІІ ступінь 

 практично повна 

відсутність компактної 

пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 
розширення 

періодонтальних щілин 

 нерівномірна 

(горизонтальна  та 

вертикальна)резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше ½ 

висоти кореня 

 остеопороз губчатої 

речовини кістки 

 наявність кісткових 

кишень 

Пародонтальний абсцес: 
Умови: -- частково збережена 

циркулярна зв’язка 

 глибоко розміщені зубні відкладення 

 недостатній відтік гнійних виділень 

Скарги:--сильний самовільний біль 

(безперервний) 

 набряк в ділянці локалізації 

 порушення жування 

 ↑ t тіла 

 збільшення реґіонарних 

лімфовузлів 

Перебіг:--гострий 

 хронічний («холодні» 

абсцеси), з загостреннями 

Пародонтальна кіста: 
Умови: -- вростання епітелію зубо-

ясенної борозни в пародонтальну 

кишеню 

Клініка:--безсимптомно 

 зміщення зубів 

 безболісне щільне утворення при 
пальпації 

Рентгенологічно: затемнення 

чіткої, округлої форми, що прилучається 

до латеральної або медіальної поверхні 

кореня зуба 
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Методи 
 

 

Норма 
 

 

Хронічний перебіг 
 

 

Загострений перебіг 
 

Проба Писарева-

Шіллера 
Негативна Позитивна Різкопозитивна 

Індекс РМА (%) До 12,5 12,5-50 >50 

Індекс SBI (%) 0 10-100 20-100 

Вакуумна проба 

за Кулаженко 

В.І., 1960 
30-50с. 

Початковий  

І ступінь  

ІІ ступінь ІІІ 

ступінь  

7,03±0,58 

7,06±1,76 

5,27±0,51 

3,07±0,45 

Початковий  

І ступінь  

ІІ ступінь ІІІ 

ступінь  

4,5±0,73 

4,3±0,61 

3,8±0,31 

2,9±034 

Міграція 

лейкоцитів та 

десквамація 

епітелію за 

Ясиновсь- 

ким М. А., 1931 

Лейкоцити -150 в 

1мл (80% живі) 

Епітелій - 50 в 

1мл 

Лейкоцити - 349±30 

(73±2% живі) 

Епітелій - 109±11 

Лейкоцити - 580±41 

(75±3% живі) 

Епітелій - 142±4 

РАМ за Беленчук 

Т.А., 1985  

РАМ 
+ 

≥ 70%  

РАМ 
–
 ≤ 30%  

РАМ 
+ 

≥ 31-69% 

РАМ 
– 

≤ 69-31% 
РАМ 

+ 
≤ 30% 

Цитологічне 

дослідження 

вмісту 

пародонтальних 

кишень (%) 

- 

Нейтрофіли: 

 незмінені 

 зруйновані 

Фагоцити 

Лімфоцити 

Епітелій 

Нейтрофіли: 

43±4,2 

40±4,1 

9±1,3 

2±0,2 

- 

Нейтрофіли: 

 незмінені 

 зруйновані 

Фагоцити 

Лімфоцити 

Епітелій 

Нейтрофіли: 

37±5,8 

52±5,5 

6±1,7 

1±1,2 

2 

Моноцитограма Промоно- 

цити 

Власне 

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

20-23 

 

26-32 

 

42-52 

Промоно- 

цити 

Власне  

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

10,4±0,41 

 

28,4±0,5 

 

61,2±6,3 

Промоно- 

цити 

Власне  

моноцити 

Поліморф-

ноядерні 

моноцити 

 

26,0±1,8 

 

38,1±2,5 

 

36,5±3,6 

Гемограма Жінки Чоловіки     

Еритроцити, ×10
12

/л 3,8-4,5 4,5-5,0 3,86±0,43 3,78±0,59 

Гемоглобін, г/л 120-140 130-160 136,82±1,2 136,8±2,1 

Колірний показник 0,9-1,1 0,95±0,05 0,97±0,01 

Лейкоцити, ×10
9
/л 4,0-9,0 4,8±1,43 6,5±1,43 

 паличкоядерні 

(%) 
1-6 2,6±0,22 2,4±0,29 

 сегментоядерні 

(%) 
47-72 (66) 59,1±2,43 64,1±1,8 

 еозинофіли (%) 0,5-5 3,3±0,37 2,4±0,29 

 базофіли (%) 0-1   

 моноцити (%) 4-10 4,0±0,4 2,7±0,33 

 лімфоцити (%) 19-37 33,6±2,0 22,8±1,6 

ШОЕ, мм/год 2-10  9,0±0,9 10,0±1,98 

 

Генералізований пародонтит 

Додаткові методи обстеження 
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Діагноз (приклад): Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт 

Диференційна діагностика 

Самостійний гінгівіт 
- ясенна кишеня 

- збережена цілісність 

зубо-ясенного 

прикріплення (проба 

Парма «-» 

- при тривалому перебігу 

остеопороз верхівок 

міжкоміркових перетинок 

ГП за ступенем 

тяжкості та перебігом 
Пародонтоз 

- відсутнє запалення ясен 

(атрофічний гінгівіт) 

- пародонтальні кишені 

відсутні 

- оголення шийок та 

коренів зубів 

- гіперестезії твердих 

тканин зубів 

- клиноподібні дефекти 

- рівномірна 

горизонтальна резорбція 
альвеолярного відростку 

Ідіопатичні 

захворювання 
- невпинний процес 

- деструкція пародонта, 

яка супроводжується 

випадінням зубів протягом 

2-3 років 

- швидке утворення 

пародонтальних кишень з 

гноєтечею, зміщенням та 

розхитуванням зубів 

- своєрідні рентгенологічні 

ознаки з перевагою 

вертикального типу 

резорбції кісткової 

тканини, утворенням 
кісткових кишень, 

кістоподібного виду 

деструкції кістки 

- захворювання часто 

починається в дитячому 

віці 

-  

Локалізований 

пародонтит 

- обмежена ділянка 

ураження 

- чіткий взаємозв’язок з 

місцевими чинниками 

- зміни кісткової тканини 

локалізовані в зоні 

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

Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

 

Додаткова: 

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

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

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

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

с. 

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

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

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

5. Грудянов А. И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А.И. 

Грудянов, Е.В. Фоменко. - М. : Медицинское информационное агентство, 2010. - 96 с. 

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

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

- 322 с. 

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

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

256 с. 

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

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

272 с. 

 

Електронні джерела: 

 

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

9. http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm 

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

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

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

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

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/bmv/2012_2/BMV2_164.pdf
http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/PeriodontalGumDisease.htm
http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/klinika-diagnostika-differentsialnaya-diagnostika-parodontita-parodontoza-idiopaticheskih-zabolevanij-parodonta.-patologiya-parodonta-pri-sindromnyh-porazheniyah.-oslozhneniya-i-ishod-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
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3.9 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

9.  Поняття «генералізований 

пародонтит» 

1. Дати визначення поняття «генералізований 

пародонтит». Класифікація. 
 

10.  Етіологічні фактори, що 

зумовлюють розвиток 

генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу. 

1. Назвати основні етіологічні фактори, що 

спричиняють генералізований пародонтит. 

2. Вказати місцеві подразнювальні чинники та 

обґрунтувати їх вплив на тканини пародонта. 

3. Знати вплив загальносоматичних захворювань 

на стан тканин пародонта. 

 

11.  Патогенез генералізованого 

пародонтиту загостреного перебігу. 

1. Знати механізм розвитку загострення запально-

дистрофічного процесу в тканинах пародонта. 

 

12.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІ 

ступеня, загостреного перебігу. 

1. Опишіть скарги хворого на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня, загостреного перебігу. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, 

загостреного перебігу. Симптомокомплекс 

Лукомського. 

3. Опишіть рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, 

загостреного перебігу. 

 

13.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІІ 

ступеня, загостреного перебігу. 

1. Опишіть скарги хворого на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня, загостреного перебігу. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, 

загостреного перебігу. Симптомокомплекс 

Лукомського. 

3. Опишіть рентгенологічні ознаки 

генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, 

загостреного перебігу. 

 

14.  Методи діагностики 

генералізованого пародонтиту. 

4. Вкажіть основні методи стоматологічного 

обстеження при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. 

5. Перерахуйте спеціальні клінічні методи, що 

застосовуються при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх 

призначення. 

6. Перерахуйте додаткові лабораторні методи, що 

застосовуються при діагностиці генералізованого 

пародонтиту. Обґрунтуйте доцільність їх 

призначення. 

 

15.  Постановка діагнозу 

«Генералізований пародонтит» 

2. Сформулюйте діагноз з урахуванням ступеня 

розвитку процесу, перебігу, наявності 

симптоматичного гінгівіту. 

 

16.  Принципи диференційної 

діагностики генералізованого 

пародонтиту. 

3. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати генералізований пародонтит ІІ 

ступеня, загостреного перебігу. 

4. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати генералізований пародонтит ІІІ 

ступеня, загостреного перебігу. 
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3.10 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Визначення поняття «генералізований пародонтит». 

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

3. Етіологія та патогенез генералізованого пародонтиту загостреного перебігу. 

4. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, 

загостреного перебігу. 

5. Клініко-рентгенологічні ознаки генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, 

загостреного перебігу. 

6. Методи діагностики генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, загостреного 

перебігу. Основні лабораторні та індексні показники. 

7. Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня, 

загостреного перебігу. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

 

3. Клінічні ознаки, що характеризують генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений 

перебіг: 

а) яскрава гіперемія ясен 

б) пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм 

в) болючість ясен 

г) ясенні кишені глибиною 4-6 мм 

д) помірна кровоточивість 

е) ціаноз ясен 

є) виражена кровоточивість 

ж) порушення загального стану 

Відповідь: а, б, в, є, ж 

4. Встановіть правильну послідовність при обстеженні хворого на генералізований 

пародонтит: 

а) зовнішній огляд 

б) огляд порожнини рота 

в) проба Шіллєра-Писарева 

г) огляд ділянки захворювання 

д) пальпація 

е) опитування 

є) пародонтальне зондування 

 

Відповідь: е, а, б, г, д, є, в. 
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4. Знайдіть відповідність між ступенем тяжкості генералізованого пародонтиту в фазі 

загострення та вираженістю клініко-рентгенологічних ознак. 

Ступінь тяжкості Клініко-рентгенологічні ознаки 

3. ІІ а. Яскрава гіперемія ясен 

б. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня 

в. Болючість ясен 

г. Ціаноз ясен 

д. Свербіж ясен 

е. Рухомість зубів ІІІ ступеня 

4. ІІІ є. Пародонтальні кишені 4-6 мм 

ж. Пародонтальні кишені >6мм 

з. Нерівномірна вертикальна резорбція 

міжкоміркових перегородок більше ½ висоти 

кореня. Кісткові кишені 

і. Нерівномірна вертикальна резорбція 

міжкоміркових перегородок більше ⅓ до (на) 

½ висоти кореня. Кісткові кишені 

 

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

5. Заповніть таблицю: 

 

Діагноз 

Ознака за симптомокомплексом Лукомського І. Г., 1945 

Симптоматичний 

гінгівіт 

   

ГП, ІІ 

ступінь, 

загострений 

перебіг 

    

ГП, ІІІ 

ступінь, 

загострений 

перебіг 

    

 

Відповідь: 

Діагноз 

Ознака за симптомокомплексом Лукомського І. Г., 1945 

Симптоматичний 

гінгівіт 

Пародонтальна 

кишеня 

Травматична 

оклюзія 

Резорбція 

альвеолярної кістки 

ГП, ІІ 

ступінь, 

загострений 

перебіг 

Загострення: 

 катаральний 

 виразковий 

 гіпертрофічний 

(гранулююча форма) 

Глибина 4-6 мм 

Гнійний ексудат 

Пародонтальні 

абсцеси 

Вторинна 

Рухомість зубів 

ІІ-ІІІ ступеня 

 

 руйнування 

компактної пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин 

 нерівномірна 

(горизонтальна та 

вертикальна) резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше ⅓ 

до (на) ½ висоти кореня 

 остеопороз губчатої 
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речовини кістки 

 наявність кісткових 

кишень 

ГП, ІІІ 

ступінь, 

загострений 

перебіг 

 

Загострення: 

 катаральний 

 виразковий 

 гіпертрофічний 

(гранулююча форма) 

Глибина >6 мм 

Гнійний ексудат 

Пародонтальні 

абсцеси 

Вторинна 

Рухомість зубів 

ІІІ ступеня 

 

 практично повна 

відсутність компактної 

пластинки 

міжальвеолярних 

перегородок 

 маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин 

 нерівномірна 

(горизонтальна та 

вертикальна) резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок більше ½ 

висоти кореня 

 остеопороз губчатої 

речовини кістки 

 наявність кісткових 

кишень 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1.  Хвора М, 28-ми років, скаржиться на біль, значну кровоточивість і рухомість зубів, які 

посилились за останні 2 тижні на фоні загострення хронічного холециститу. Об’єктивно: 

Ясна обох щелеп гіперемовані, набряклі, на зубах значні відкладення зубного каменю. 

Глибина пародонтальних кишень 4-6 мм зі значним виділенням гнійного ексудату, рухомість 

зубів ІІ-ІІІ ступеня. Міграція лейкоцитів у порожнину рота – 470 в 1 мл змивної рідини. 

Поставте попередній діагноз. 

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

катаральний гінгівіт. 

 

2.  Чоловік, 52-х років, скаржиться на рухомість зубів, біль і кровоточивість ясен, 

неприємний запах із рота. Об’єктивно: ясна в ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи 

гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з рясним гноєвідділенням, 

значні відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІІ ступеня. На рентгенограмі 

виявляється виражеий остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3 їх 

висоти. Поставте діагноз. 

Відповідь: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь тяжкості, загострений перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 

 

3.  Хворий К., 47-ми років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний 

запах з рота, рухомість зубів, утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: ясна нижньої та 

верхньої щелеп яскраво червоного кольору, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 

мм. Бензидинова проба «+++» На зубах значне відкладення над- і під'ясенного зубного 

каменю. Нижні фронтальні зуби мають патологічну рухомість ІІ ступеня. Гігієнічний індекс 

за Федоровим-Володкіною 3,5 бали, травматична оклюзія, визначається протягом всього 

зубного ряду. Гемограма: еритроцитів - 4,5×10
12

/л, Hb - 130 г/л, кольоровий показник - 0,9, 

лейкоцитів - 11×10
9
/л, тромбоцитів - 250×10*9/л. ШОЕ - 12 мм/год; глюкоза - 12,6 ммоль/л. 

Рентгенологічно: 
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Опишіть рентгенограму (зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз та можливу 

причину захворювання. 

Відповідь: 

Рентгенологічно: На представленій ортопантомограмі - деструкція кортикальної пластинки, 

нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжальвеолярних перетинок від ½ до 

¾ (і більше) висоти кореня, маргінальне розширення періодонтальних щілин, численні 

кісткові кишені (↑), остеопороз губчастої речовини кістки. На 43, 42, .41, 31, 32, 33 зубах - 

зубні відкладення. 

 

 

Діагноз: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь тяжкості, загострений перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Можлива причина - патологія ендокринної системи - 

цукровий діабет. 

 

4.  Хворий П., 48-ми років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний 
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запах із рота, рухомість зубів, загальну слабкість, нездужання, підвищення температури тіла 

до 37,5°С. Об’єктивно: блідість шкіряних покровів, слизова оболонка маргінальних ясен 

фронтальної ділянки верхньої та нижньої щелеп гіперемована, ясенні сосочки некротизовані, 

вкриті брудно-сірим нальотом. На зубах відкладення зубного каменю. Пародонтальні кишені 

глибиною 6-8 мм, гнійний ексудат. Зуби рухомі ІІ-ІІІ ступінь. 

Ренгенологічно: 

 

Опишіть рентгенограму (зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз. Який 

додатковий метод обстеження необхідно призначити в першу чергу? 

 

Відповідь: Рентгенологічно: На представленій ортопантомограмі - деструкція кортикальної 

пластинки, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перетинок на ¾ і більше висоти кореня, 

маргінальне розширення періодонтальних щілин, численні кісткові кишені (↑), остеопороз 

губчастої речовини кістки.  

 

Діагноз: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь тяжкості, загострений перебіг, 

симптоматичний виразковий гінгівіт. Розгорнутий аналіз крові. 
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5. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.4. Перелік навчальних практичних завдань 

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

скарги, зібрати анамнез захворювання та життя). 

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

огляд, пальпацію лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 

10. Провести індексну оцінку стану тканин пародонта у хворого на генералізований 

пародонтит (індекс Федорова-Володкіної та Green-Vermillion, проба Шіллєра-

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

11. 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). 

12. Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження (ортопантомограми тощо). 

13. Провести диференційну діагностику генералізованого пародонтиту. 

14. На підставі результатів обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 

 

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

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 
1.  Отримайте медичну 

карту хворого (форма 

f043_0). 

Для первинного пацієнта карта 

виписується в реєстратурі. 

При повторному огляді пацієнт 

отримує карту в реєстратурі. 

Інформація в карту записується повністю, 

допустимі тільки загальноприйняті 

скорочення та абревіатури. 

2.  Проведіть суб’єктивне 

обстеження хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Опитування проводиться цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що 

дозволяють припустити наявність проявів 

захворювання крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів тощо. 

Ретельно вивчіть історію хвороби 

пацієнта.  

! Зверніть увагу на вік пацієнта, наявні 

або перенесені загально-соматичні 

захворювання. З’ясуйте можливу 

вагітність у жінок. Запитайте про прийом 

медикаментів, з метою лікування 

загально-соматичної патології. 

Ознайомтесь із виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом попереднього 

лікування. 

3.  Проведіть об’єктивне 

обстеження хворого на 

генералізований 

пародонтит. 

Зовнішній огляд: загальний 

вигляд хворого, вираз обличчя, 

наявність патологічних змін на 

шкірі, асиметрії, стан губ, кутів 

рота, характер дикції, носового 

дихання, ступінь відкривання 

рота, пальпацію лімфатичних 

вузлів. 

 

Огляд порожнини рота: стан 

Оцініть взаємозв’язок між загальним 

станом хворого та проявами 

генералізованого пародонтиту. 

! Зверніть увагу на невідповідність 

загального стану проявам в порожнині 

рота, що дозволяє припустити наявність 

захворювань крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів тощо. 

! Зверніть особливу увагу на виявлення 
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присінку, стан слизової оболонки 

(щік, твердого піднебіння, 

м’якого піднебіння, язика, дна 

порожнини рота), прикусу, 

зубних рядів, зубів, перкусію 

зубів (за показаннями) та 

визначення їх рухомості 

Огляд ясен: 

 оцініть з вестибулярного та 

орального боків: колір, набряк, 

консистенцію, зміну рельєфу, 

наявність патологічних 

елементів, наявність 

пародонтальної кишені (глибину, 

характер ексудату), 

кровоточивість; рецесію ясен, 

ширину прикріплених ясен 

 визначте болючість ясен при 

пальпації 

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). 

4.  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. 

Визначте ступінь 

захворювання: пародонтальний 

індекс РІ за Rassel. 

! Зверніть увагу: Недостатній догляд за 

ротовою порожниною є одним з головних 

чинників розвитку хронічного запалення 

тканин пародонта, інтоксикації та 

аутоалергізації місцевих тканин та 

організму вцілому, розвитку дисбіозу 

порожнини рота. 

Динамічне спостереження за зміною 

показників ясенних індексів дозволяє 

оцінити адекватність та успішність 

лікування. 

5.  Призначте додаткові 

методи обстеження та 

консультацію інших 

спеціалістів. 

Інтерпретуйте дані 

лабораторного 

обстеження. 

За показаннями: гемограма, 

аналіз крові на цукор, 

цитологічне дослідження вмісту 

пародонтальної кишені, РАМ, 

міграція 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. 

6.  Інтерпретуйте дані 

рентгенологічного 

дослідження. 

Опишіть ортопантомограму, 

визначте наявність дистрофічних 

змін кісткової тканини. 

! Зверніть увагу на наявність деструкції 

кортикального шару, резорбції 

міжальвеолярних перетинок, розширення 

періодонтальних щілин та вираженість 

остеопорозу губчастої речовини кістки. 

7.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

генералізованого 

пародонтиту. 

Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати 

генералізований пародонтит. 

Диференціюйте генералізований 

пародонтит за ступенем розвитку, 

перебігом та з іншими 

дистрофічно–запальними 

захворюваннями пародонта. 

Для диференціації та підтвердження 

діагнозу використовуйте дані проведеного 

обстеження. 
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8.  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, ІІІ 

ступінь, загострений перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 

 

4.6. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

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

пацієнт 

 

6. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

Тема: Взаємозв’язок генералізованого пародонтиту та патології імунної системи. 

Джерела: 

1. Артюшкевич А. С. Заболевания периодонта / А. С. Артюшкевич, С. В. Латышева, С. А. 

Наумович, Е. К. Трофимова. – М.: Мед. лит., 2006. – 328 с. 

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

ООО «Медицинское информационное агентство», 2002. – 127 с. 

3. Борисенко А.В. Новые возможности коррекции иммунных нарушений при заболеваниях 

пародонта и СОПР/ А. В. Борисенко [и др.] // Современная стоматология – 2011. – № 1. – 

С. 21-22. 

4. Буракшаев, С.А. Хронический генерализованный пародонтит: метаболические и 

иммунологические характеристики: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.14; 03.01.04 / 

С.А. Буракшаев. - Самара : Б.и., 2010. - 23 с. 

5. Гафар Абдул Запалення, захворювання пародонту та здоров'я організму / Гафар Абдул, Р. 

Энтони // Современная стоматология – 2005. – № 3. – С. 61-64. 

6. Годована О.І. Аспекти етіології та патогенезу запальних і дистрофічно-запальних 

захворювань пародонтиту/О. І. Годована // Новини стоматології. -Львів, 2010, - № 3. - 

С.69-73 

7. Гончарук Л. В. Взаимосвязь воспалительных заболеваний пародонта и соматической 

патологии / Л. В. Гончарук, К. Н. Косенко, С. Ф. Гончарук // Современная стоматология – 

2011. – № 1. – С. 37-40. 

8. Горбачева И. А. Единство системных патогенетических механизмов при заболеваниях 

внутренних органов, ассоциированных с генерализованным пародонтитом / И. А. 

Горбачева, А. И. Кирсанов, Л. Ю. Орехова // Стоматология. – 2004. – № 3. – С. 6-11. 

9. Заболевания пародонта и здоровье / P. M. Bartold, R. I. Marshall, T. Georgiou, [et al.] // 

Пародонтология. – 2003. – № 3. – С. 3-9.  

10. Заверная А. М. Методы оценки и коррекции имунных нарушений у больных 

дистрофически-воспалительными и воспалительно-дистрофическими заболеваниями 

пародонта и слизистой оболочки полости рта / А. М. Заверная, Т. Н. Волосовец, А. С. 

Андрусенко // Дентальные технологии. – 2005. – № 5/6. – С. 13-15. 

11. Карпенко И. Н. Современные представления об этиологии и патогенезе 

быстропрогрессирующего пародонтита / И.Н. Карпенко, Н.В. Булкина, Е.В. Понукалина 

// Архив патологии. – 2009. - № 1. – С. 57-60. 
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12. Коленко Ю. Г. Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит та їх корекція 

у комплексному лікуванні: автореф. дис.. канд. мед. наук: 14.01.22 / Ю.Г. Коленко / Нац. 

мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2002. -18 с. 

13. Мащенко И. С. Иммунологические и гормональные аспекты патогенеза 

генерализованного пародонтита / И. С. Мащенко // Вісн. стоматол. Спеціальний випуск. – 

2003. – № 1. – С. 22-25. 

14. Проданчук А. І. Захворювання пародонта і соматична патологія / А. І. Проданчук, І. Д. 

Кіюн, М. О. Кройтор // Буковинський медичний вісник. Том 16 – 2012. – №2 (62). – С. 

164-168. 

15. Пузин М. Н. Ключевые позиции концепции пародонтита / М. Н. Пузин, Е. С. Кипарисова, 

М. А. Котова [и др.] // Рос. стоматол. ж. – 2003. –№ 5. – С. 22-27. 

16. Цепов Л. М. Межсистемные связи при болезнях пародонта / Л. М. Цепов, А. И. Николаев 

// Пародонтология. – 2003. – № 2. – С. 19-24. 

17. Цепов Л. М. Заболевания пародонта: взгляд на проблему / Л.М. Цепов. - М. : МЕДпресс-

информ, 2006. - 192 с. 

18. Цепов Л. М. Хронический генерализованный пародонтит: ремарки к современным 

представлениям / Л.М. Цепов [и др.] // Пародонтология. – 2010. - № 1. – С. 3-7. 

19. Шпуліна О. О. Сучасні основи патогенезу пародонтиту (огляд літератури) / О.О. Шпуліна 

// Український медичний альманах . – 2004. – № 6. – С. 189–194. 

20. Ярова С.П. Современные представления о ведущих патогенетических факторах в 

возникновении и развитии пародонтита / С.П. Ярова, Т.С. Осипенкова // Современная 

стоматология. – 2000. – № 4. – С.78–80. 

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

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

23. http://www.newdent.ru/ 
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Тестові завдання 

 

1.  Для генералізованого пародонтиту ІІ ступеня, загостреного перебігу, характерно: 

A. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ 

висоти коренів зубів 

B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти коренів зубів 

C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ 

висоти коренів зубів 

D. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ висоти коренів зубів 

E. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до ⅓ висоти 

коренів зубів 

 

2.  Для генералізованого пародонтиту ІІІ ступеня, загостреного перебігу, характерно: 

A. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ 

висоти коренів зубів 

B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти коренів зубів 

C. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше ½ висоти коренів зубів 

D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до ⅓ висоти 

коренів зубів 

E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на ½ висоти 

коренів зубів 

 

3.  Хворий 42-х років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах із 

рота. Після обстеження був поставлений попередній діагноз: генералізований пародонтит, ІІ 

ступінь, загострений перебіг. Яке обстеження найбільш інформативне для постановки 

кінцевого діагнозу? 

A. Ортопантомографія 

B. Визначення глибини пародонтальних кишень  

C. Визначення ступеню рухомості зубів  

D. Индекс РМА 

E. Формалінова проба Парма 

 

4.  Жінці 38-ми років, поставлений діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

загострений перебіг. У анамнезі відмічає часті абсцеси у яснах. Об’єктивно: температура 

37,3°С, слабкість, нездужання, сухість слизової оболонки порожнини рота, постійна спрага. 

Яке допоміжне обстеження необхідно провести даній хворій в першу чергу? 

A. Визначення вмісту глюкози у крові та сечі 

B. Имунологічну діагностику 

C. Загальний аналіз крові 

D. Полімеразну ланцюгову реакцію 

E. Реопародонтографію 

 

5.  Хвора Ж., 37-ми років, звернулася до лікаря зі скаргами на болючість та значну 

кровоточивість ясен, сухість в ротовій порожнині, рухомість і зміну положення зубів, 

гноєтечу з ясен, неприємний запах з рота. Вважає себе хворою близько 2-х місяців. 

Встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступеня, загострений перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Яке обстеження слід провести в першу чергу для 

постановки уточнення причини захворювання? 

A. Розгорнутий аналіз крові, аналіз крові на вміст глюкози 

B. Консультацію гастроентеролога 
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C. Алергологічні проби, дослідження за Ясиновським 
D. Ревмопроби, пробу Шіллєра-Писарева 

E. Серологічні дослідження, біохімічний аналіз крові 

 

6.  У хворої Р., 45-ти років, діагностований генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

загострений перебіг. За останній рік відмічає погіршення загального стану, схуднення, 

свербіж шкіри, сухість порожнини рота, спрагу. Який додатковий метод обстеження 

необхідно провести даній хворій в першу чергу? 

A. Визначення глюкози у крові 

B. Загальний аналіз крові 

C. Визначення вмісту вітаміну С у крові 

D. Імунологічне обстеження крові 

E. Біохімічний аналіз крові 

 

7.  Хвора М, 28-ми років, скаржиться на біль, значну кровоточивість і рухомість зубів, які 

посилились за останні 2 тижні на фоні загострення хронічного холециститу. Об’єктивно: 

Ясна обох щелеп гіперемовані, набряклі, на зубах значні відкладення зубного каменю. 

Глибина пародонтальних кишень 4-6 мм зі значним виділенням гнійного ексудату, рухомість 

зубів ІІ-ІІІ ступеня. Міграція лейкоцитів у порожнину рота – 470 в 1 мл змивної рідини. 

Поставте попередній діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг  

C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг  

D. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг  

E. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 

 

8.  Хворий З., 43-х років скаржиться на гострий пульсуючий біль в ділянці верхньої щелепи 

справа впродовж трьох діб. Об'єктивно: Ясна верхньої та нижньої щелепи набряклі, 

гіперемовані, з вестибулярного боку у ділянці 15 зуба є запальний інфільтрат округлої 

форми. 15 зуб інтактний, патологічна рухомість ІІ ступеня, горизонтальна та вертикальна 

перкусія болючі, пародонтальна кишеня глибиною 4-5 мм з гнійним виділенням. 

Рентгенологічно: значний остеопороз і атрофія міжальвеолярних перегородок у межах ½ їх 

висоти. 14, 15, 16 зуби періапікально без патології. Визначте діагноз? 

A. Пародонтальний абсцес у ділянці 15 зуба 

B. Загострений хронічний періодонтит 15 зуба 

C. Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи справа від 15 зуба 

D. Гострий серозний періодонтит 15 зуба 

E. Гострий гнійний періодонтит 15 зуба 

 

9.  Чоловік 52-х років, скаржиться на рухомість зубів, біль і кровоточивість ясен, неприємний 

запах із рота. Об’єктивно: ясна в ділянці усіх зубів верхньої і нижньої щелепи гіперемовані, 

набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм з рясним гноєвідділенням, значні 

відкладення зубного каменю, рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. На рентгенограмі виявляється 

виражений остеопороз та резорбція міжальвеолярних перегородок більше 2/3 їх висоти. 

Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг  

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг  
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E. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, тяжкий ступінь 
 

10.  Хвора 46-ти років, скаржиться на болючість, кровоточивість ясен і рухомість зубів, 

підвищення температури до 38
0
С. Об`єктивно: ясна обох щелеп на всьому протязі набряклі, 

гіперемовані з ціанотичним відтінком. Значна кількість над- та під'ясенних зубних 

відкладень. Виявлені пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм з гнійним ексудатом. 

Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів ІІ ступеню, бокових – І ступеню. 

Відмічається зміщення фронтальних зубів на обох щелепах, патологічні діастеми і треми. 

Регіонарні лімфовузли збільшені, болісні при пальпації. На рентгенограмі виявлений 

значний остеопороз, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок нижніх та 

верхніх фронтальних зубів у на ½ їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований пародонтит, I-ІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг 

 

11.  Хворий К., 39-ти років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний 

запах з рота, рухомість зубів, утруднене пережовування їжі. Об’єктивно: ясна нижньої та 

верхньої щелеп гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені глибиною 6 мм з гнійним 

вмістом. На зубах відкладення над- і під'ясенного зубного каменю. Нижні фронтальні зуби 

мають патологічну рухомість ІІ ступеня. Гігієнічний індекс - 3 бали, травматична оклюзія, 

визначається на усьому зубному ряді. На рентгенограмі значний остеопороз і нерівномірна 

резорбція міжальвеолярних перегородок у межах ½ їх висоти. Який найбільш імовірний 

діагноз? 

A. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, середній ступінь тяжкості 

E. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

 

12.  Хвора Д., 43-х років, знаходиться в стаціонарі з приводу загострення цукрового діабету 

ІІ типу. При обстеженні виявлено: ясна обох щелеп на всьому протязі набряклі, гіперемовані, 

легко кровоточать при доторкуванні. Виявлені пародонтальні кишені глибиною 8 мм з яких 

виділяється гнійний ексудат. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів ІІ-ІІІ 

ступеню. Відмічається віялоподібне розходження фронтальних зубів на обох щелепах. На 

рентгенограмі виявлений остеопороз та резорбція міжальвеолярних перегородок нижніх та 

верхніх фронтальних зубів до ¾ їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІ-ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований пародонтит, IIІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг 

 

 


