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ТЕМА 1: Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика 

       Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Пародонтоз - це генералізований первинно-дистрофічний процес в тканинах 

пародонта, в основі якого лежать системні порушення трофіки та мікроциркуляції. 

Пародонтоз, як правило, є одним із симптомів системного остеопорозу (Л. М. Цепов,2008). 

Виникає порівняно рідко і складає 5-8% від загальної кількості хворих з дистрофічно-

запальними захворюваннями пародонту. Захворювання розпочинається непомітно, 

розвивається і прогресує повільно. Водночас прогресування пародонтозу спричиняє значні 

страждання хворого через надмірну чутливість твердих тканин зубів, порушення функції 

жування. 

Вміння лікаря-стоматолога своєчасно розпізнавати функціональні розлади в 

структурах пародонта, виявляти первинні клінічні ознаки пародонтозу та проводити 

необхідні лікувально-профілактичні заходи дозволяє призупинити (уповільнити) 

прогресування патологічного процесу в тканинах пародонта та сприяє збереженню здоров’я 

пацієнтів. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- етіологію, патогенез пародонтозу; 

- патоморфологічні зміни тканин пародонта при пародонтозі; 

- клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу різного ступеня розвитку; 

- лабораторні та рентгенологічні методи обстеження пацієнтів з пародонтозом; 

- диференційну діагностику пародонтозу 

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; 

- технікою застосування стоматологічного інструментарію 

Вміти (α-ІІІ): 

- проводити суб’єктивне обстеження хворого на пародонтоз; 

- 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 пародонтоз; 

- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження 

хворого; 

- диференціювати пародонтоз за ступенем розвитку та з іншими захворюваннями 

пародонта; 
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- встановити діагноз пародонтозу на підставі результатів основних та додаткових 

методів обстеження хворого; 

Творчий рівень (α-ІV): 

- вміти досліджувати причинно-наслідкові взаємозв’язки між наявністю пародонтозу та 

системного остеопорозу. 

 

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 тканин пародонта (Данилевський М.Ф., 1994). 

3. Визначення терміну “пародонтоз". 

4. Механізм розвитку дистрофічного процесу в тканинах пародонта. 

5. 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, біохімічне, 

цитологічне, мікробіологічне дослідження тощо) 

6. Заповнювати медичну документацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3.2 Зміст теми заняття 

Пародонтоз - це генералізований первинно-дистрофічний процес в тканинах 

пародонта, в основі якого лежать системні порушення трофіки та мікроциркуляції. Його 

відмінною рисою є відсутність запальних явищ у ясенному краї та відсутність 

пародонтальних кишень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пародонтоз 

- спадковість 

- нейротрофічні порушення 

- порушення стану судин 

- ендокринні порушення (захворювання щитоподібної залоз тощо) 

- порушення обміну речовин 

- захворювання серцево-судинної системи 

- захворювання органів травлення тощо 

Етіологія 

Патоморфологія - дистрофічні зміни всіх структур пародонта 

- дистрофія нервових волокон 

- склерозування судин, різке звуження їх просвіту 

- руйнування колагенових волокон сполучної тканини 

- фіброз та склероз власної пластинки слизової оболонки ясен 

- гладенька резорбція кісткової тканини коміркового відростка 

- сітчаста дистрофія пульпи зубівсухий некроз 

- лакунарні заглиблення в цементі кореня зуба, гіперцементоз 

Скарги - при початковому ступеня тяжкості можливий безсимптомний 

перебіг 

- неприємні відчуття в яснах: свербіж, ломота, оніміння 

- підвищена чутливість зубів до термічних та хімічних подразників 

- ІІІ ступінь - зміщення та розходження зубів, утворення проміжків 

між зубами 
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Пародонтоз. Клініка 

Ступінь 
розвитку 

Початковий І ІІ ІІІ 

Гінгівіт Атрофічний 

Ясна: 

- бліді, анемічні 

- відсутній блиск 

- щільні, 

безболісні 

- кровоточивість 

відсутня 

- пародонтальні 

кишені відсутні 

- оголення 

шийок зубів 

Атрофічний 

Ясна: 

- бліді, анемічні 

- відсутній блиск 

- щільні, 

безболісні 

- кровоточивість 

відсутня 

- пародонтальні 

кишені відсутні 

- рецесія 

- оголення 

коренів зубів  

Атрофічний 

Ясна: 

- бліді, анемічні 

- відсутній блиск 

- щільні, 

безболісні 

- кровоточивість 

відсутня 

- пародонтальні 

кишені відсутні 

- рецесія 

- оголення 

коренів зубів  

Атрофічний 

Ясна: 

- бліді, анемічні 

- відсутній блиск 

- щільні, 

безболісні 

- кровоточивість 

відсутня 

- пародонтальні 

кишені відсутні 

- рецесія 

- оголення 

коренів зубів 

Травматич

на оклюзія 
- виявляється в 

поодиноких 

випадках 

- рухомість зубів 

відсутня 

- виявляється за 

допомогою 

спеціальних 

методів 

реєстрації 

- рухомість зубів 

практично 

відсутня 

- виражена 

- рухомість зубів 

практично 

відсутня 

 

- значно 

виражена 

- рухомість І-ІІ 

ступеня або 

відсутня 

- віялоподібне 

розходження 

зубів 

(фронтальна 

ділянка) 

- утворення 

діастем, трем 

Зміни 

кісткової 

тканини 

- кортикальна 

пластинка 

збережена 

- періодонтальні 

щілини не змінені 

- резорбція 

міжкоміркових 

перегородок 

відсутня 

- незначний 

остеосклероз 

- кортикальна 

пластинка 

збережена 

- періодонтальні 

щілини не змінені 

- рівномірна 

горизонтальна 

резорбція 

міжкоміркових 

перегородок до ⅓ 

висоти коренів 

зубів 

- ділянки 

остеосклерозу та 

остеопорозу 

- кортикальна 

пластинка 

збережена 

- періодонтальні 

щілини не змінені 

- рівномірна 

горизонтальна 

резорбція 

міжкоміркових 

перегородок від ⅓ 

до ½ висоти 

коренів зубів 

- ділянки 

остеосклерозу та 

остеопорозу 

- кортикальна 

пластинка 

збережена 

- періодонтальні 

щілини не змінені 

- рівномірна 

горизонтальна 

резорбція 

міжкоміркових 

перегородок 

більше ½ висоти 

коренів зубів 

- остеосклероз та 

остеопороз 

 

Тверді 

тканини 

зубів 

- гіперчутливість 

- можливі 

клиноподібні 

дефекти 

- клиноподібні 

дефекти в межах 

емалі 

- клиноподібні 

дефекти можуть 

сягати дентину 

 

- клиноподібні 

дефекти можуть 

сягати пульпової 

камери 
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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 

Діагноз (приклад): Пародонтоз, І ступінь 
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2. 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 

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

4. http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news 

5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html 

6. http://www.galdent.com.ua/ua/pro-vydannia-ipo 

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

8. http://www.100matolog.com/ 

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

10. http://24stoma.ru/parodontologiya 

11. http://ihtik.lib.ru/ihtik_med_2011.06.12 

 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Поняття «пародонтоз». 1. Дати визначення поняття «пародонтоз». 

Класифікація. 
 

2.  Етіологічні фактори, що 

зумовлюють розвиток 

пародонтозу. 

1. Назвати основні етіологічні фактори, що 

спричиняють пародонтоз. 

2. Вказати місцеві подразнювальні чинники та 

обґрунтувати їх вплив на тканини пародонта. 

3. Знати вплив загальносоматичних захворювань 

на стан тканин пародонта. 

 

3.  Патогенез пародонтозу. 1. Знати механізм розвитку хронічного 

дистрофічного процесу в тканинах пародонта. 
 

4.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

пародонтозу. 

1. Опишіть скарги хворого на пародонтоз. 

2. Опишіть місцеві клінічні ознаки пародонтозу 

початкового ступеня. 

3. Опишіть місцеві клінічні ознаки пародонтозу І 

ступеня. 

4. Опишіть місцеві клінічні ознаки пародонтозу ІІ 

ступеня. 

5. Опишіть місцеві клінічні ознаки пародонтозу 

ІІІ ступеня. 

 

5.  Методи діагностики пародонтозу. 1. Вкажіть основні методи стоматологічного 

обстеження при діагностиці пародонтозу. 

2. Перерахуйте спеціальні клінічні методи, що 

застосовуються при діагностиці пародонтозу. 

Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 

3. Перерахуйте додаткові лабораторні методи, що 

застосовуються при діагностиці пародонтозу. 

Обґрунтуйте доцільність їх призначення. 

 

6.  Постановка діагнозу «Пародонтоз» 1. Сформулюйте діагноз пародонтоз з 

урахуванням ступеня розвитку процесу. 
 

7.  Принципи диференційної 

діагностики пародонтозу. 

1. Зазначте захворювання з якими необхідно 

диференціювати пародонтоз. 
 

 

 

http://stopparodontoz.ru/parodontoz-prichinyi-simptomyi-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.parodont.ru/free/54/
http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/VSL/index.html
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
http://24stoma.ru/parodontologiya
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3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Визначення поняття «пародонтоз». 

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

3. Етіологія та патогенез пародонтозу. 

4. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу початкового ступеня. 

5. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу І ступеня. 

6. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу ІІ ступеня. 

7. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу ІІІ ступеня. 

8. Методи діагностики пародонтозу. Основні лабораторні та індексні показники. 

9. Диференційна діагностика пародонтозу. 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. Клініко-ренгенологічні ознаки пародонтозу: 

а) симптоматичний гінгівіт 

б) пародонтальні кишені 

в) травматична оклюзія 

г) горизонтальна резорбція міжкоміркових перегородок альвеолярної кістки 

д) ясенні кишені 

е) атрофічний гінгівіт 

є) кровоточивість ясен 

ж) вертикальна резорбція міжкоміркових перегородок альвеолярної кістки 

Відповідь: в, г, е. 

2. Встановіть правильну послідовність при формулюванні діагнозу «Пародонтоз» за 

класифікацією Данилевського М. Ф. (1994): 

а) ступінь розвитку 

б) нозологічна одиниця 

в) поширеність процесу 

г) вид та форма гінгівіту 

д) перебіг 

е) форма 

Відповідь: б, а. 

3. Знайдіть відповідність між клініко-рентгенологічними проявами та діагнозом. 
 

Діагноз Клініко-рентгенологічні ознаки 

1. Пародонтоз, І ступінь а. Катаральний гінгівіт 

б. Пародонтальні кишені 2-3 мм 

в. Атрофічний гінгівіт 

г. Ясенні кишені 1-3мм 

2. Генералізований пародонтит, І ступінь, 

хронічний перебіг 

д. Рецесія ясен 

е. Кровоточивість ясен 

є. Рівномірна резорбція міжкоміркових 

перегородок до ⅓ висоти кореня 

ж. Нерівномірна резорбція міжкоміркових 

перегородок до ⅓ висоти кореня 
 

Відповідь: 1 - в, д, є; 2 - а, б, д, е, ж. 
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4. Заповніть таблицю: 

 

Діагноз 

Загальні ознаки 

Симптоматичний 

гінгівіт 

Стан твердих 

тканин зубів 

Травматична 

оклюзія 

Зміни кісткової 

тканини 

Пародонтоз  -  -   

 

Відповідь: 

Діагноз 

Загальні ознаки 

Симптоматичний 

гінгівіт 

Стан твердих 

тканин зубів 

Травматична 

оклюзія 

Зміни кісткової 

тканини 

Пародонтоз Атрофічний 

Ясна: 

- бліді, анемічні 

- відсутній блиск 

- щільні, безболісні 

- кровоточивість 

відсутня 

- пародонтальні кишені 

відсутні 

- рецесія 

- оголення коренів зубів 

 

 

- гіперчутливість 

- клиноподібні 

дефекти 

 

- практично 

відсутня рухомість 

зубів 

- віялоподібне 

розходження зубів 

(фронтальна 

ділянка) 

- утворення 

діастем, трем 

 

 

- кортикальна 

пластинка 

збережена 

- періодонтальні 

щілини не змінені 

- рівномірна 

горизонтальна 

резорбція 

міжкоміркових 

перегородок 

- ділянки 

остеосклерозу та 

остеопорозу 

 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Чоловік, 48-ми років скаржиться на відчуття свербіжу у яснах, короткочасний біль від 

холодної води. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, шийки зубів оголені на 0,5 

мм, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі визначається остеосклероз кістки 

міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних 

перегородок знижена у межах 0,5 мм, цілісність компактної пластинки на верхівках не 

порушена. Встановіть діагноз. 

Відповідь: Пародонтоз, І ступінь тяжкості. 

 

2. Хворий, 54-х років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та термічних 

подразників, свербіж ясен. При огляді: ясна бліді, рожевого кольору, пародонтальні кишені 

відсутні. Зуби нерухомі, корені зубів оголені на 1/2 довжини. Незначна кількість зубних 

відкладень. На вестибулярній поверхні 24, 14, 34 зубів є клиноподібні дефекти. Зондування 

оголених шийок зубів болісне. Встановіть попередній діагноз. 

Відповідь: Пародонтоз, ІІ ступінь тяжкості. 
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3. Жінка, 48-ми років, скаржиться на свербіж у яснах, підвищену чутливість зубів до термічних 

та хімічних подразників. Об’єктивно: 

 

 
 

Ренгенологічно: 

 
Опишіть клініко-рентгенологічну картину захворювання. Встановіть діагноз. 

Відповідь: Ясна щільні, бліді, анемічні. Рецесія ясен (1-2 мм), оголені шийки зубів. У 

ділянці 14, 23, 44, зубів клиноподібні дефекти. 

Рентгенологічно: кортикальна пластинка збережена, періодонтальні щілини не 

змінені, рівномірна горизонтальна резорбція міжкоміркових перегородок на 1-1,5 мм, 

ділянки остеосклерозу та остеопорозу 

Діагноз: Пародонтоз, І ступінь. 
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4. Хвора Б., 60-ти років, скаржиться на оголення та зміщення зубів, свербіж в яснах, біль в 

зубах від дії хімічних і температурних подразників. Об’єктивно: 

        

Опишіть клініко-рентгенологічну картину захворювання. Встановіть діагноз. 

Відповідь: 

Об’єктивно: ясна щільні, бліді, пігментовані. Віялоподібне розходження фронтальних 

зубів верхньої та нижньої щелепи, діастеми, треми. Рецесія ясен, шийки зубів оголені на 5-7 

мм. 

Рентгенологічно: рівномірна горизонтальна резорбція міжкоміркових перегородок на 

⅔ висоти коренів зубів, періодонтальні щілин не змінені, остеосклероз. 

Діагноз: Пародонтоз, ІІІ ступінь. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

 

1. Провести суб’єктивне обстеження хворого на пародонтоз (визначити скарги, зібрати 

анамнез захворювання та життя). 

2. Провести об’єктивне обстеження хворого на пародонтоз (зовнішній огляд, пальпацію 

лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 

3. Провести індексну оцінку стану тканин пародонта у хворого на пародонтоз (індекс 

Федорова-Володкіної та Green-Vermillion, проба Шіллєра-Писарева, 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, РАМ тощо). 

5. Інтерпретувати дані рентгенологічного дослідження (ортопантомограми тощо). 

6. Провести диференційну діагностику пародонтозу. 

7. На підставі результатів обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 
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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 

пародонтоз. 

Запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Опитування проводиться цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що 

дозволяють припустити наявність проявів 

захворювання ендокринної системи, 

патології обміну, шлунково-кишкового 

тракту 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 

пародонтоз. 

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 

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, 

кровоточивість; рецесію ясен, 

висоту втрати епітеліального 

прикріплення; ширину 

прикріплених ясен 

 визначте болючість ясен при 

пальпації 

Оцініть взаємозв’язок між загальним 

станом хворого та проявами пародонтозу. 

! Зверніть увагу на невідповідність 

загального стану проявам в порожнині 

рота, що дозволяє припустити наявність 

захворювань 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). 
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4.  Проведіть індексну 

оцінку стану тканин 

пародонта хворого на 

пародонтоз. 

Оцініть гігієну порожнини рота: 

індекс Федорова-Володкіної або 

Green-Vermillion. 

Оцініть наявність запалення 

ясен: проба Шіллера-Писарєва, 

індекс РМА (в модифікації Parma), 

індекс кровоточивості SBI. 

! Зверніть увагу: Недостатній догляд за 

ротовою порожниною є одним з чинників 

прогресування захворювань тканин 

пародонта, інтоксикації та аутоалергізації 

місцевих тканин та організму вцілому. 

 

5.  Призначте додаткові 

методи обстеження та 

консультацію інших 

спеціалістів. 

Інтерпретуйте дані 

лабораторного 

обстеження. 

За показаннями: біохімічне 

дослідження крові (рівень 

кальцію), гемограма, аналіз крові 

на цукор, РАМ, міграція 

лейкоцитів за Ясиновським тощо. 

! Зверніть увагу: Захворювання тканин 

пародонта часто є первинними 

симптомами інших тяжких 

загальносоматичних захворювань: 

захворювань ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів тощо. 

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, зміну 

конфігурації періодонтальних щілин та 

змін губчастої речовини кістки. 

7.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

пародонтозу. 

Зазначте захворювання з якими 

необхідно диференціювати 

пародонтоз. 

Диференціюйте пародонтоз за 

ступенем розвитку та з іншими 

дистрофічно–запальними 

захворюваннями пародонта. 

Для диференціації та підтвердження 

діагнозу використовуйте дані проведеного 

обстеження. 

8.  На підставі проведеного 

обстеження хворого 

обґрунтуйте діагноз 

захворювання 

(попередній або 

заключний). 

Зазначте нозологічну одиницю та 

ступінь розвитку. 

Приклад: Пародонтоз, ІІ ступінь. 

Увага! Пародонтоз має хронічний перебіг 

та супроводжується атрофією ясен. 

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: Дистрофічні захворювання пародонта - системний остеопороз: клініко-діагностичні 

паралелі. 

Джерела: 

1. Арутюнов С. Д. Клинико-морфологические взаимосвязи потери минеральной плотности 

кости при заболеваниях пародонта на фоне соматической патологии / С. Д. Арутюнов, А. 

Л. Верткин // Институт стоматологии. 2008. - № 2 (39). -С. 88-90. 

2. Кирсанов А. И. Механизм взаимосвязи патологии внутренних органов и пародонта / А. И. 

Кирсанова, И. А. Горбачева // Пародонтология. —1999. -№ 1 (11). -С. 35-36. 
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3. Поворознюк В.В. Костная система и заболевания пародонта / В.В. Поворознюк, 

И.П.Мазур.-К.: ВПЦ Експрес.-2004.- 445с. 

4. Цепов Л.М. Заболевания пародонта: взгляд на проблему / Л.М. Цепов.- М.: Медицина.- 

2006.- 192с. 

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

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

6. http://www.health-ua.org/archives/health/327.html 

7. http://www.health-ua.org/archives/health/328.htmlhttp://www.parodont.ru/free/index.shtml 

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

9. http://www.newdent.ru/ 

 

Тестові завдання 

 

1. Клініко-рентгенологічні ознаки пародонтозу: 

A. Ясна бліді, горизонтальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних 

перегородок, остеосклероз 

B. Ясна бліді, вертикальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних 

перегородок, остеопороз 

C. Ясна ціанотичні, вертикальний тип резорбції кісткової тканини міжальвеолярних 

перегородок, остеопороз 

D. Ясна бліді, резорбція кісткової тканини міжальвеолярних перегородок, 

маргінальне розширення періодонтальних щілин 

E. Ясна ціанотичні, горизонтальна резорбція кісткової тканини міжальвеолярних 

перегородок, маргінальне розширення періодонтальних щілин 

2. Вам дали рентгенограму на якій на протягом зубних рядів верхньої та нижньої щелеп: 

остеосклероз кістки міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки, 

висота міжальвеолярних перегородок знижена на ¼ висоти коренів зубів, цілісність 

компактної пластинки не порушена. Встановіть можливий діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 

B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 

D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

E. Пародонтоз, початковий ступінь 

3. Вам дали рентгенограму на якій на протягом зубних рядів верхньої та нижньої щелеп 

простежується порушення цілісності компактної пластинки, розширення 

періодонтальних щілин навколо шийок зубів, висота міжальвеолярних перегородок 

знижена на ¼ висоти коренів зубів, остеопороз. Встановіть можливий діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Пародонтоз, І ступінь 

C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 

D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

E. Пародонтоз, початковий ступінь 

4. Хворий В., 50-ти років, скаржиться на нічний скрегіт зубів. Пацієнт більше 10 років 

хворіє на гіпертонію. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, щільно прилягають до 

зубів, корені зубів оголені на 4-5 мм, зуби стійкі. На рентгенограмі: горизонтальний тип 

резорбції кісткової тканини міжальвеолярних перегородок у межах ½ їх висоти. 

Встановіть діагноз. 

http://www.health-ua.org/archives/health/328.html
http://www.health-ua.org/archives/health/328.html
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.newdent.ru/
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A. Пародонтоз, ІІ ступінь 

B. Пародонтоз, початковий ступінь 

C. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, тяжкий ступінь 

D. Пародонтоз, І ступінь 

E. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

5. Чоловік, 48-ми років, скаржиться на відчуття свербежу у яснах, відчуття оскоми всіх 

зубів. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, шийки зубів оголені на 0,5 мм, 

пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі визначається остеосклероз кістки 

міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий малюнок кістки, висота 

міжальвеолярних перегородок знижена у межах 0,5 мм, цілісність компактної пластинки 

на верхівках не порушена. Встановіть діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 

B. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Пародонтоз, ІI ступінь 

6. Жінка 44-х років, скаржиться на свербіж у яснах, підвищену чутливість зубів до 

термічних та хімічних подразників. Об’єктивно: шийки зубів оголені на 0,5-1 мм. Ясна 

щільні, бліді, над'ясенні зубні відкладення в невеликій кількості. У ділянці 13, 14, 24, 25 

клиноподібні дефекти в межах емалі. Їх зондування болісне. Поставте попередній 

діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 

B. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 

C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Атрофічний гінгівіт, І ступінь. Клиноподібні дефекти 13, 14, 24, 25 зубів, І 

ступінь 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг  

7. Хворий Л., 54-х років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та 

термічних подразників, свербіж ясен. При огляді: ясна бліді, рожевого кольору, 

пародонтальні кишені відсутні. Зуби нерухомі, корені зубів оголені на ⅓ довжини. 

Незначна кількість зубних відкладень. На вестибулярній поверхні 16, 15, 14 - 

клиноподібні дефекти в межах емалі; 23, 24, 25 зубів - в межах плащового дентину. 

Рентгенологічно: остеосклероз кістки міжальвеолярних перегородок, дрібночарунковий 

малюнок кістки, рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок в 

межах ½ висоти кореня. Зондування оголених шийок зубів болісне. Встановіть діагноз. 

A. Пародонтоз, ІІ ступінь 

B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Пародонтоз, І ступінь 

D. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь. Клиноподібні дефекти 16, 15, 14 зубів - І ступінь, 

23, 24, 25 зубів - ІІ ступінь 

E. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь 

8. Хворий З., 37-ми років, скаржиться на свербіж в яснах, відчуття оскоми в зубах. 

Об’єктивно: ясна бліді, не кровоточать, шийки зубів оголені на 0,5 мм, на вестибулярній 

поверхні 43, 33 зубів є клиноподібні дефекти в межах емалі. Зуби інтактні. На 

рентгенограмі відмічається рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних 

перегородок в межах ⅓ їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 

B. Пародонтоз, ІІ ступінь 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг  
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D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 

9. Хворий Х., 50-ти років, скаржиться на підвищену чутливість оголених шийок зубів, 

зміщення зубів, свербіж в яснах, біль в 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубах від дії хімічних і 

температурних подразників. Об’єктивно: ясна щільні, анемічні. Шийки зубів оголені на 

5-7 мм, пародонтальні кишені відсутні, патологічна рухомість зубів І ступеня. На 

рентгенограмі: рівномірна горизонтальна атрофія міжальвеолярних перегородок у межах 

⅔ їх висоти. Встановіть діагноз. 

A. Пародонтоз, ІІІ ступінь 

B. Пародонтоз, ІІ ступінь 

C. Атрофічний гінгівіт, ІІІ ступінь 

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь 

10. Пацієнт Д., 60-ти років, скаржиться на підвищену чутливість усіх зубів до термічних, 

механічних та хімічних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, 

пародонтальні кишені відсутні. Шийки зубів оголені на 3-4 мм, на фронтальних зубах є 

клиноподібні дефекти у межах дентину. На рентгенограмі виявлене рівномірне 

зниження висоти міжальвеолярних перегородок у межах ½ їх висоти, остеосклероз 

кісткової тканини альвеолярного відростка. Поставте діагноз. 

A. Пародонтоз, II ступінь 

B. Пародонтоз, I ступінь 

C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

D. Атрофічний гінгівіт, ІІ ступінь 

E. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

11. Хворий Б., 57-ми років, скаржиться на зміну положення зубів, свербіж ясен. Об’єктивно: 

ясна щільні, блідо-рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні, корені зубів 

оголені на ⅓ їх довжини. Віялоподібне розходження фронтальних зубів верхньої та 

нижньої щелепи. Патологічне стирання горбків 17, 16, 26, 27, 37, 36, 46, 47 зубів в межах 

дентину. На рентгенограмі виявлене рівномірне зниження висоти міжальвеолярних 

перегородок у межах ¾ їх висоти, остеосклероз кісткової тканини альвеолярного 

відростка. Поставте діагноз. 

A. Пародонтоз, ІІІ ступінь 

B. Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Пародонтоз, ІІ ступінь 

D. Атрофічний гінгівіт, ІІІ ступінь 

E. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

12. Хворий Т., 40-ка років, скаржиться на підвищену чутливість зубів верхньої і нижньої 

щелепи до хімічних та температурних подразників. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого 

кольору, пародонтальні кишені відсутні. Проба Шіллера-Писарєва негативна. Шийки 

зубів оголені на 1-1,5 мм, патологічна рухомість зубів відсутня. На вестибулярній 

поверхні 15, 14, 24, 25 зубів - клиноподібні дефекти. На рентгенограмі виявлена 

рівномірна горизонтальна атрофія міжальвеолярних перегородок у межах ⅓ їх висоти. 

Поставте діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 

B. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 

C. Пародонтоз, ІІ ступінь 

D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
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ТЕМА 2: Диференціальна діагностика захворювань пародонта: гінгівіт, пародонтит 

(локалізований, генералізований), пародонтоз 

       Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Більшість захворювань пародонта мають досить схожу клінічну симптоматику та 

рентгенологічні прояви, проте вони істотно відрізняються за походженням і механізмом 

розвитку. Значною різноманітністю характеризуються патоморфологічні зміни: патологічний 

процес може мати запальну, запально-дистрофічну, дистрофічну, пухлиноподібну 

(пухлинну) природу, носити зворотній або незворотній характер. 

Отже, знання лікарем-стоматологом клініко-рентгенологічних та лабораторних 

показників окремих захворювань тканин пародонта надає можливість зазначити попередній 

діагноз, тоді як ретельно та правильно проведена диференційна діагностика дозволяє 

встановити вірний кінцевий діагноз та визначити стратегію лікування. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- клініко-рентгенологічні особливості запальних захворювань тканин пародонта (папіліт, 

гінгівіт, локалізований пародонтит); 

- клініко-рентгенологічні особливості дистрофічно-запальних захворювань тканин 

пародонта (генералізований пародонтит, пародонтоз); 

- алгоритм проведення диференційної діагностики захворювань тканин пародонта (папіліт, 

гінгівіт, локалізований пародонтит, генералізований пародонтит, пародонтоз); 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- навичками виконання стандартних прийомів клінічного обстеження хворого з патологією 

тканин пародонта (опитування, огляд, зондування, пальпація, перкусія); 

- технікою застосування стоматологічного інструментарію; 

- методикою індексної оцінки пародонтального статусу хворого з патологією тканин 

пародонта; 

- методикою опису рентгенологічного дослідження тканин пародонта; 

 

Вміти (α-ІІІ): 

- створювати індивідуальний алгоритм діагностичного пошуку при діагностиці 

захворювань тканин пародонта; 

- проводити комплексне обстеження хворого з патологією тканин пародонта (суб’єктивні, 

об’єктивні, додаткові методи); 

- виділяти провідні симптоми запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин 

пародонта; 

- інтерпретувати та аналізувати дані лабораторного та рентгенологічного обстеження 

хворого; 

- диференціювати захворювання пародонта за перебігом, ступенем розвитку 

розповсюдженістю та формою процесу; 

- встановити заключний діагноз хворого з патологією тканин пародонта. 
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Творчий рівень (α-ІV): 

 дослідити стан питання «Використання комп’ютерних програм для оптимізації 

диференційно-діагностичного пошуку при захворюваннях пародонта». 

 

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 понять «папіліт», «гінгівіт», «локалізований пародонтит», 

«генералізований пародонтит», «пародонтоз». 

4. Клініко-рентгенологічні ознаки запальних захворювань тканин пародонта (папіліт, 

гінгівіт, локалізований пародонтит). 

5. Клініко-рентгенологічні ознаки дистрофічно-запальних захворювань тканин 

пародонта (генералізований пародонтит, пародонтоз); 

6. Поняття та принципи проведення диференційної діагностики. 

 

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. 
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3.7 Зміст теми заняття 

       Таблиця 1 

Диференційна діагностика виразково-некротичного гінгівіту 

Ознаки 

В
и

р
а

зк
о

в
о

-

н
ек

р
о

т
и

ч
н

и
й

 

гі
н

гі
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іт
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о
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о
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т
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т
 

В
ен
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н
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О
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р

у
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н
я

 с
о

л
я

м
и

 

в
а

ж
к

и
х

 м
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а
л
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(C
u

, 
P

b
, 
Z

n
) 

Ін
ф

ек
ц

ія
 

З
а

х
в

о
р

ю
в

а
н

н
я

 

к
р

о
в

і 

(а
гр

а
н

у
л

о
ц

и
т
о

з)
 

П
а

р
о

д
о

н
т
и

т
 

Запалення ясен + + + + + + 

Виразково-некротичне ураження 

ясенних сосочків 
+ + + + + ± 

Сіра кайма на маргінальній частині 

ясен 
- - + - - ± 

Кровоточивість ясен + + + + + + 

Виразково-некротичне ураження 

слизової оболонки порожнини рота 
- + - + + - 

Афтозні ураження СОПР  - - - + + - 

Грибкові ураження СОПР - - - + + - 

Геморагічні ураження СОПР - - - - + - 

Ангіна - + - + + - 

Зміна формули білої крові - - - + + - 

Зниження імунітету + + - + + ± 

Порушення загального стану + + + + + ± 

Оголення шийок та коренів зубів + + - - - + 

Сморідний запах з рота + + - - + ± 

Ураження інших органів - - + + + ± 

Професійні шкідливості (контакт з 

солями тяжких металів) 
- - + - - ± 

Резорбція кісткової тканини щелеп - - - - - + 
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      Таблиця 2 

 

Диференційна діагностика гіпертрофічного гінгівіту 

 

Ознаки 

Гіпертрофічний 

гінгівіт  

Г
е

н
е

р
а

л
із

о
в

а
н

и
й

 

п
а

р
о

д
о

н
т

и
т

 

Г
іп

е
р

т
р

о
ф

іч
н

и
й

 

г
ін

г
ів

іт
 п

р
и

 

з
а

х
в

о
р

ю
в

а
н

н
я

х
 

к
р

о
в

і 
(л

е
й

к
о

з
) 

Ф
іб

р
о

м
а

т
о

з
 я

с
е

н
 

Е
п

у
л

іс
 

Гранулююча 

форма 

Фіброзна 

форма 

Біль в яснах + - + + - - 

Кровоточивість ясен + - + + - - 

Збільшення ясенного 

сосочка + + + + + - 

Набряк + - + + - - 

Гіперемія + - + + - - 

Ясенна кишеня + - - + + - 

Пародонтальна кишеня - - + - - - 

Наявність ексудату + - + - - - 

Над'ясенний зубний камінь + + + - - - 

Під'ясенний зубний камінь - - + - - - 

М’який зубний наліт + - + + - - 

Порушення загального 

стану організму  
- - - + - - 

Зміна формули крові - - - + - - 

Зміни на рентгенограмі 

 

можливий 

остеопороз 

можливий 

остеопороз 

зниження 

висоти 

міжзубних 

перегородок 

можливий 

остеопороз 

немає ділянка 

деструкції в 

періодонті 

кореня 

причинного 

зуба 

Перебіг захворювання повільно прогресує 
швидко 

прогресує 
повільно прогресує 

Проба Шіллєра-Писарева позитивна позитивна позитивна негативна негативна негативна 

Рухомість зубів - - + - - + 

Запах з рота + - + - - - 
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       Таблиця 3 

 

Диференційна діагностика локалізованого пародонтиту 

 

СИМПТОМИ 

Л
о

к
а

л
із

о
в

а
н

и
й

 

гі
н

гі
в

іт
 (

п
а

п
іл

іт
) 

Л
о

к
а

л
із

о
в

а
н

и
й

 

п
а

р
о

д
о

н
т
и

т
 

З
а
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ст

р
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н
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х
р

о
н
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н

о
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п
у

л
ь

п
іт

у
 

Г
о
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р

и
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п
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іо
д
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н
т
и

т
 

З
а

го
ст

р
ен

н
я

 

х
р

о
н

іч
н

о
го

 

п
ер

іо
д
о

н
т
и

т
у
 

Самовільний біль + + + + + 

Кровоточивість ясен + + - - - 

Пародонтальна кишеня - + - - - 

Рухомість зуба - + - + + 

Болісність при перкусії: 

                                          горизонтальній 
- + - - - 

                                          вертикальній - - - + + 

Гіперемія ясен + + - + + 

Набряк ясен + + - + + 

ЕОД 6-8мкА 6- 8мкА 30-60мкА >100мкА >100мкА 

Зміни на рентгенограмі Відсутні 

1) зниження 

висоти 

міжзубної 

перегородки. 

2) 

розширення 

періодонталь

ної щілини в 

пришийковій 

ділянці 

Каріозна 

порожнини, що 

сполучається з 

порожниною 

зуба 

Відсутні 

Розширення 

періодонталь

ної щілини в 

ділянці 

верхівки 

кореня 
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       Таблиця 4 

Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту 

Симптоми 

Х
р

о
н

іч
н

и
й

 к
а

т
а

р
а

л
ь

н
и

й
 

г
ін

г
ів

іт
 

Л
о

к
а

л
із

о
в

а
н

и
й

 

п
а

р
о

д
о
н

т
и

т
 

Генералізований пародонтит 

Хронічний перебіг Загострений перебіг 

П
о

ч
а

т
к

о
в

и
й

 

ст
у

п
ін

ь
 

І 
ст

у
п

ін
ь

 

ІІ
 с

т
у

п
ін

ь
 

ІІ
І 

ст
у

п
ін

ь
 

П
о

ч
а

т
к

о
в

и
й

 

ст
у

п
ін

ь
 

І 
ст

у
п

ін
ь

 

ІІ
 с

т
у

п
ін

ь
 

ІІ
І 

ст
у

п
ін

ь
 

Біль в яснах - ± - - - + + + + + 

Кровоточивість ясен + + + + + + ++ ++ ++ ++ 

Запах з рота - - - + + + + + + + 

Зміщення зубів - - - - ± + - - + ++ 

Травматична оклюзія - ± ± + ++ +++ ± + ++ +++ 

Абсцедування - ± - - - - - + ++ +++ 

Гіперемія ясен - ± - - - - + + + + 

Ціаноз ясен + ± + + + + - - - - 

Над'ясенний зубний 

камінь 
+ + + + + + + + + + 

Під'ясенний зубний 

камінь - ± ± + + + ± - - - 

Рухомість зубів - - - ± + ++ ± + ++ +++ 

Пародонтальна кишеня 

(мм) 
- + 1-2 2-3 3-4 >5 2-3 3-4 4-6 >6 

Виділення гною з 

кишені 
- ± - - - - + + + + 

Порушення загального 

стану - - - - - - + + + + 

Зміни на рентгенограмі: 

-деструкція 

кортикальної пластинки 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

-маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин 
- + + + + + + + + + 

-зниження висоти 

міжкоміркових 

перегородок 
- +  - 

до 1/3 

висоти 

кореня 

від 1/3 до 

1/2 висоти 

кореня 

більше 

1/2 

висоти 
кореня 

- 

до 1/3 

висоти 

кореня 

від 1/3 до 

1/2 висоти 

кореня 

більше 1/2 

висоти 

кореня 

-остеопороз 
- + + + + + + + + + 

 



24 
 

       Таблиця 5 

Диференційна діагностика пародонтозу 

Симптоми 

Х
р

о
н

іч
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й
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а

т
а

р
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гі
н
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о
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н
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л
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п
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о
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о

н
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т
 

П
а

р
о

д
о

н
т
о

з 

Ін
в

о
л

ю
т
и

в
н

і 

(в
ік

о
в

і)
 з

м
ін

и
 

Гіперемія/ціаноз ясен + + - - 
Бліді ясна - - + + 
Атрофія ясен - - + + 
Кровоточивість ясен + + - - 
Набряк ясен + + - - 
Над'ясенний зубний камінь + + - - 
Під'ясенний зубний камінь + + - - 
Оголення шийок та коренів зубів - - + + 
Пародонтальні кишені - + - - 
Гноєтеча з кишень - + - - 
Абсцедування - + - - 
Гіперестезія зубів - - + - 
Клиноподібні дефекти - - + - 
Рухомість зубів - + + - 
Травматична оклюзія - + + - 
Проба Шіллєра-Писарева + + - - 

Зміни на рентгенограмі: 

-змін немає 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

-компактна пластинка збережена + - + + 

 -відсутність компактної пластинки в ділянці верхівок 

міжальвеолярних перегородок 
- + - - 

-зниження висоти міжальвеолярних перегородок - + 

 
+ + 

-остеопороз вершин межзубных перегородок + + - + 

-остеосклероз тела челюсти  - - + - 
Тип деструкції кісткової тканини: 

-вертикальний 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 
-горизонтальний - - + + 

-маргінальне розширення періодонтальної щілини - + - - 

-кісткові кишені - + - - 
-зміни в інших кістках скелету - - + - 
-нечіткий малюнок кісткової тканини альвеолярного 

відростка щелеп 
- - - + 
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     Таблиця 6 

Диференційна діагностика захворювань тканин пародонта 

 
 

Ознаки 

Запальні захворювання Дистрофічно-запальні 

Катаральний Виразковий Гіпертрофічний 
Локалізований 

пародонтит 

Генералізований 

пародонтит 
Пародонтоз 

гострий хронічний гострий хронічний гранулююча фіброзна гострий хронічний хронічний загострення хронічний 

Біль в яснах + - + ± + - + - - + - 

Кровоточивість ясен ++ + + + + - ++ + + ++ - 

К
о

л
ір

 я
се

н
 

блідо-рожевий - - - - - + - - - - - 

блідий - - - - - - - - - - + 

гіперемія + - - - + - + - - ++ - 

ціаноз - + - - - - - + + - - 

некротичний наліт - - ± + - - ± ± ± ± - 

Набряк + + + + + - + + + + - 

Гіпертрофія - - - - + + ± ± ± ± - 

Ясенна кишеня - - - - + + - - - - - 

Пародонтальна кишеня - - - - - - + + + + - 

Ексудат (г-гнійний, с-серозний) - - - - + - г с с г - 

Зубний камінь (Н, П ясенний) н н н нп нп н нп нп нп нп н 

Рецесія ясен, оголення шийок зубів - - - - - - - + + + + 

Рухомість зубів - - - - - - - ± + ++ - 

Запах з рота - - + + - - - ± ± ± - 

Гіперестезія зубів - - - - - - - - - - + 

Порушення загального стану + - + + - - - - ± + - 

Р
ен

тг
ен

о
л
о

гі
ч

н
і 

зм
ін

и
 

змін немає + ± - ± ± ± - - - - - 

зниження висоти міжальвео-

лярних перегородок  
- - - - - - + + + + + 

остеопороз (оп) /остеосклероз(ос) - оп - оп оп оп оп оп оп оп ос 

деструкція кортикальної пластинки  - - - - - - + + + + - 
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А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  

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

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

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

256 с. 

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

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

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

ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 

14. 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. 

15. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 
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Електронні джерела: 

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

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

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

15. http://www.newdent.ru/ 

16. http://www.stomfak.ru/parodontologiya/differentsialnaya-diagnostika-zabolevanij-

parodonta.html 

 

3.9 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Повторити:   

1.  Визначення понять «папіліт», 

«гінгівіт», «локалізований 

пародонтит», «генералізований 

пародонтит», «пародонтоз». 

 

1. Дати визначення понять «папіліт», «гінгівіт», 

«локалізований пародонтит», «генералізований 

пародонтит», «пародонтоз». 

 

2.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

запальних захворювань тканин 

пародонта (папіліт, гінгівіт). 

4. Назвати основні диференційно-діагностичні 

ознаки папіліту. 

5. Назвати основні диференційно-діагностичні 

ознаки гінгівіту. 

 

3.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

запальних захворювань тканин 

пародонта (локалізований 

пародонтит). 

 

 

2. Назвати основні диференційно-діагностичні 

ознаки локалізованого пародонтиту. 

 

4.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

дистрофічно-запальних 

захворювань тканин пародонта 

(генералізований пародонтит). 

6. Назвати основні диференційно-діагностичні 

ознаки генералізованого пародонтиту. 
 

5.  Клініко-рентгенологічні ознаки 

дистрофічно-запальних 

захворювань тканин пародонта 

(пародонтоз). 

1. Назвати основні диференційно-діагностичні 

ознаки пародонтозу. 

 

 Вивчити:    

6.  Схему діагностичного пошуку при 

захворюваннях тканин пародонта 

1. Створити індивідуальний алгоритм 

діагностичного пошуку при діагностиці 

захворювань тканин пародонта. 

2. Провести диференційну діагностику одного з 

вивчених захворювань пародонта. 

 

 

3.10 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Диференційна діагностика папіліту. 

2. Диференційна діагностика катарального гінгівіту. 

3. Диференційна діагностика гіпертрофічного гінгівіту. 

4. Диференційна діагностика виразкового гінгівіту. 

5. Диференційна діагностика локалізованого пародонтиту. 

6. Диференційна діагностика генералізованого пародонтиту. 

7. Диференційна діагностика пародонтозу. 

http://stopparodontoz.ru/parodontit-prichinyi-i-priznaki-zabolevaniya/
http://www.parodont.ru/free/54/
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.newdent.ru/
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/differentsialnaya-diagnostika-zabolevanij-parodonta.html
http://www.stomfak.ru/parodontologiya/differentsialnaya-diagnostika-zabolevanij-parodonta.html
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Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

 

1. Основні диференційно-діагностичні ознаки генералізованого пародонтиту: 

а) симптоматичний гінгівіт 

б) пародонтальні кишені 

в) клиноподібні дефекти 

г) рівномірна горизонтальна резорбція міжкоміркових перегородок альвеолярної 

кістки 

д) збережене зубо-ясенне прикріплення 

е) нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжкоміркових перегородок 

альвеолярної кістки 

є) травматична оклюзія 

Відповідь: а, б, е, є. 

2. Встановіть правильну послідовність при проведенні диференційної діагностики 

захворювань тканин пародонта: 

а) аналіз клінічних проявів 

б) аналіз результатів додаткових методів обстеження 

в) аналіз анамнезу 

г) аналіз рентгенологічних змін 

д) аналіз скарг 

Відповідь: д, в, а, г, б 

3. Знайдіть відповідність між діагнозом захворювання тканин пародонта та клініко-

рентгенологічними ознаками. 

Клініко-рентгенологічні ознаки Діагноз 

а. Ціаноз ясен 3. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь 

тяжкості, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 
б. Клиноподібні дефекти 

в. Пародонтальні кишені  

г. Рухомість зубів ІІ ступеня 

д. Рецесія ясен 4. Пародонтоз, ІІ ступінь 

е. Анемія ясен 

є. Зменшення висоти міжкоміркових 

перегородок на 1/2 висоти кореня 

ж. Деструкція кортикальної пластинки 

альвеолярної кістки 

 

Відповідь: 1 - а, в, г, є, ж; 2 - б, д, е, є. 
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4. Заповніть таблицю: 

 

Диференційна діагностика захворювань тканин пародонта 

 
 

Ознаки 
Запальні захворювання 

Дистрофічно-

запальні 

Катаральний Виразковий Гіпертрофічний 
Локалізований 

пародонтит 

Генералізований 

пародонтит 

Пародо

нтоз 

гос

три

й 

хроніч

ний 

гостр

ий 

хроніч

ний 

гранулю

юча 

фібро

зна 

гостр

ий 

хроніч

ний 

хроніч

ний 

загостре

ння 

хронічн

ий 

Біль в яснах            

Кровоточивість 

ясен 
           

К
о

л
ір

 я
се

н
 

блідо-

рожевий 
           

блідий            

гіперемія            

ціаноз            

некротичний 

наліт 
           

Набряк            

Гіпертрофія            

Ясенна кишеня            

Пародонтальна 

кишеня (мм) 
           

Ексудат (г-

гнійний, с-
серозний) 

           

Зубний камінь (Н, 
П ясенний) 

           

Рецесія ясен, 
оголення шийок 

зубів 

           

Рухомість зубів            

Запах з рота            

Гіперестезія зубів            

Порушення 
загального стану 

           

Р
ен

тг
ен

о
л
о

гі
ч

н
і 

зм
ін

и
 

змін немає            

зниження 

висоти 

міжальвеоляр

них 

перегородок  

           

остеопороз 

(оп) 

/остеосклероз 

(ос) 

           

деструкція 

кортикальної 

пластинки  

           

 

Відповідь: Дивись табл.. 6. 
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В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хворий А., 26-ти років, звернувся зі скаргами на біль та кровотечу ясен під час приймання 

їжі, загальну слабкість, млявість. Тиждень тому переніс ГРЗ. Об’єктивно: ясна верхньої та 

нижньої щелепи гіперемійовані; різко набряклі; кровоточать, при незначному механічному 

подразненні. Визначаються значні відкладення м’якого нальоту та зубного каменю. 

Підщелепні лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. Рентгенологічно: незначний 

остеопороз губчастої речовини альвеолярної кістки. Який найбільш вірогідний діагноз? 

Зазначте захворювання, з якими потрібно діагностувати даний стан. 

Відповідь: Генералізований катаральний гінгівіт в фазі загострення. 

Диференційна діагностика: 

– виразковий гінгівіт, легкий ступінь, загострений (гострий) перебіг; 

– генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, загострення; 

– генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг. 

 

2. Хворий К., 43-х років, звернувся зі скаргами на свербіж в яснах, підвищену чутливість 

зубів до хімічних, термічних та механічних подразників. Вважає себе хворим 2 роки. 

Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, ясенні сосочки атрофовані, помірне оголення 

шийок зубів; зуби стійкі, пародонтальні кишені відсутні. Рентгенологічно: кортикальна 

пластинка збережена, періодонтальні щілини не змінені, рівномірна горизонтальна резорбція 

міжальвеолярних перегородок на 1/3, остеосклероз. Встановіть діагноз та проведіть 

диференційну діагностику з подібними захворюваннями. 

Відповідь: Пародонтоз, І ступінь. 

 патологія твердих тканин зубів (гіперчутливість, клиноподібні дефекти тощо) - атрофія 

ясенних сосочків, оголення шийок зубів, характерні рентгенологічні зміни; 

 

Диференційна діагностика (не є характерним): 

 катаральний гінгівіт, хронічний перебіг - атрофія ясенних сосочків, оголення шийок 

зубів, рентгенологічні зміни; 

 локалізований пародонтит - відсутні дані про місцеві подразнювальні фактори, 

кортикальна пластинка збережена, періодонтальні щілини не змінені, рівномірна 

горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/3, остеосклероз; 

 генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг - горизонтальна резорбція 

міжальвеолярних перегородок, остеосклероз. 
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3. Проведіть диференційну діагностику та встановіть попередній діагноз. 

  

         Рис. 1 Рис. 2 

Відповідь: Рис.1. Ясна бліді, анемічні, щільно охоплюють зуби. Спостерігається 

рецесія ясен та оголення зубів до 3/4 висоти коренів. Клиноподібні дефекти. Зубні 

відкладення відсутні. 

Диференційна діагностика 

Передбачуваний 

діагноз 
Зміни ясен Щільність 

Рецесія 

ясен 

Оголення 

коренів зубів 

Зубні 

відкладен

ня 

Стан твердих 

тканин зубів 

Хронічний 

катаральний гінгівіт 

Ціаноз Пухкі, не 

щільно 

охоплюють 

зуби 

- - Над'ясенні  Можливі 

каріозні 

ураження 

Хронічний 

гіпертрофічний 

гінгівіт (фіброзна 

форма) 

Збільшення 
розміру ясен 

Щільно 

охоплюють 

зуби 

- - Над'ясенні Можливі 

каріозні 

ураження 
Бліді, 

анемічні, 

щільно 

охоплюють 

зуби 

Локалізований 

пародонтит ІІ (ІІІ) 

ступінь, хронічний 

перебіг 

Ураження обмежене ділянкою 1-3 зубів. 

Ціаноз  Пухкі, не 

щільно 

охоплюють 

зуби 

ІІ ст. - до 

1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

кореня 

ІІ ст. - до 1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

кореня 

Над'ясенні 

Під'ясенні 

Каріозні 

ураження в 

пришийкових 

ділянках, 

навислі краї 

пломб тощо 

Генералізований 

пародонтит ІІ (ІІІ) 

ступінь, хронічний 

перебіг 

Ціаноз Пухкі, не 

щільно 

охоплюють 

зуби 

ІІ ст. - до 

1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

кореня 

ІІ ст. - до 1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

кореня 

Над'ясенні 

Під'ясенні 

Можливі 

каріозні 

ураження 

Генералізований 

пародонтит ІІ (ІІІ) 

ступінь, фаза 

реміссії 

Блідо-

рожеві 

Нещільно 

охоплюють 

зуби 

ІІ ст. - до 

1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

кореня 

ІІ ст. - до 1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

кореня 

Відсутні Можливі 

каріозні 

ураження 

Пародонтоз, ІІ 

ступінь 

Бліді, 

анемічні 

Щільно 

охоплюють 

зуби 

Від 1/3 до 

1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Від 1/3 до 1/2 

висоти 

коренів зубів 

Відсутні 

або 

незначні 

Клиноподібні 

дефекти 

Пародонтоз, 

ІІІ ступінь 

Бліді, 

анемічні 

Щільно 

охоплюють 

зуби 

На 1/2 

висо-ти 

коренів 

зубів 

На 1/2 

висоти 

коренів зубів 

Відсутні 

або 

незначні 

Клиноподібні 

дефекти 
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Рис.2. Ясна гіперемовані, набряклі, відшаровуються від зубів. Ерозії маргінальної частини 
ясен. Спостерігається рецесія ясен та оголення зубів до 1/2 висоти коренів. Зуби зміщені, 

множинна адентія. В пришійковій частині зубів гнійний ексудат. Множинні каріозні 

ураження. Значна кількість над- та під’ясенних зубних відкладень. 

Диференційна діагностика 

Передбачуваний 

діагноз 

Зміни ясен Щільність Рецесія 

ясен 

Оголення 

коренів 

зубів 

Зубні 

відкладення 

Стан твердих 

тканин зубів 

Гострий 

(загострений) 

катаральний гінгівіт 

Яскрава 

гіперемія 

Набряклі, 

нещільно 

охоплюють 

зуби 

- - Над'ясенні  Можливі 

каріозні 

ураження 

Гострий 

(загострений) 

виразковий гінгівіт 

Яскрава 

гіперемія, 

ерозії (вираз-

ки), 

некротичний 

наліт 

Набряклі, 

не щільно 

охоплюють 

зуби 

Некроз 

міжзубних 

сосочків, 

оголення 

шийок 

зубів 

- Над'ясенні Можливі 

каріозні 

ураження 

Хронічний 

гіпертрофічний 

гінгівіт 

(гранулююча 

форма), загострення 

Збільшення 

розміру ясен, 

розростання 

грануляцій 

Не щільно 

охоплюють 

зуби 

- - Над'ясенні Можливі 

каріозні 

ураження 

Локалізований 

пародонтит ІІ (ІІІ) 

ступінь, 

загострений перебіг 

Ураження обмежене ділянкою 1-3 зубів. 

Яскрава 

гіперемія  

Набряклі, 

нещільно 

охоплюють 

зуби 

ІІ ст. - до 

1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

коренів 

ІІ ст. - до 

1/2, 

ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

коренів 

Над'ясенні 

Під'ясенні 

Каріозні 

ураження в 

пришийкових 

ділянках, 

навислі краї 

пломб тощо 

Генералізований 

пародонтит ІІ 

ступінь, загост-

рений перебіг, 

симптоматичний 

катаральний гінгівіт 

Яскрава 

гіперемія, 

цілісність 

епітелію не 

порушена; 

гнійний 

ексудат 

Набряклі, 

нещільно 

охоплюють 

зуби 

Від 1/3 до 

1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Від 1/3 до 

1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Над'ясенні 

Під'ясенні 

Можливі 

каріозні 

ураження 

Генералізований 

пародонтит ІІ 

ступінь, загост-

рений перебіг, 

симптоматичний 

виразковий 

гінгівіт 

Яскрава 

гіперемія, 

ерозії, 

виразки, 

гнійний 

ексудат 

Набряклі, 

нещільно 

охоплюють 

зуби 

Від 1/3 до 

1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Від 1/3 до 

1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Над'ясенні 

Під'ясенні 

Можливі 

каріозні 

ураження 

Генералізований 

пародонтит ІІ 

ступінь, загост-

рений перебіг, 

симптоматичний 

гіпертрофічний 

гінгівіт (гранулюю-

ча форма) 

Гіперемія, 

гіпертрофія 

ясен, 

розростання 

грануляцій 

Набряклі, 

нещільно 

охоплюють 

зуби 

Від 1/3 до 

1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Від 1/3 до 

1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Над'ясенні 

Під'ясенні 

Можливі 

каріозні 

ураження 

Генералізований 

пародонтит ІІІ 

ступінь, 

загострений перебіг 

Яскрава 

гіперемія 

Набряклі, 

нещільно 

охоплюють 

зуби 

Більше 1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Більше 1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Над'ясенні 

Під'ясенні 

Можливі 

каріозні 

ураження 

Пародонтоз, ІІ (ІІІ) 

ступінь 

Бліді, 

анемічні 

Щільно 

охоплюють 

зуби 

ІІ ст. - до 

1/2,ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

ІІ ст. - до 

1/2,ІІІ ст. - 

більше 1/2 

висоти 

коренів 

зубів 

Відсутні або 

незначні 

Клиноподібні 

дефекти 
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Заключний діагноз встановлюється за даними ортопантомограми. 

 

4. Лікарю-стоматологу електронною поштою надійшли дані хворого К, 52-х років. Скарги - 

болючість та кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Хворіє 5 років (турбувала 

переважно кровоточивість ясен), погіршення стану виникло 10 діб тому, після перенесеної 

застуди. На меті - встановлення попереднього діагнозу захворювання тканин пародонта.  

Клінічно: 

 

Рентгенологічно: 

 

Проаналізуйте отримані дані. 

Відповідь: 
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Клінічно: Ясна гіперемовані, набряклі, відшаровуються від зубів, виражена гноєтеча. 

Значна кількість м’якого нальоту та щільних над- та під’ясенних зубних відкладень. 

Рентгенологічно: кортикальна пластинка збережена, періодонтальні щілини не 

змінені, рівномірна горизонтальна атрофія міжальвеолярних перегородок, остеосклероз. 

За даними анамнезу (термін захворювання, скарги), клінічною картиною можливо 

припустити наявність загострення хронічного катарального гінгівіту або генералізованого 

пародонтиту, тоді як рентгенологічна картина характерна для пародонтозу, І ступеня 

(клінічно для цього захворювання характерна атрофія ясен). Невідповідність клінічної та 

рентгенологічної картин захворювання виключає можливість постановки попереднього 

діагнозу за отриманими даними. 

 

5. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.4. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Провести суб’єктивне обстеження хворого з патологією тканин пародонта (визначити 

скарги, зібрати анамнез захворювання та життя). 

2. Провести об’єктивне обстеження хворого з патологією тканин пародонта (зовнішній 

огляд, пальпацію лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота). 

3. Провести індексну оцінку стану тканин пародонта у хворого з патологією тканин 

пародонта (індекс Федорова-Володкіної або Green-Vermillion, проба Шіллєра-

Писарева, 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 захворювання тканин пародонта. 

7. На підставі результатів обстеження хворого обґрунтувати діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 
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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 з 

патологією тканин 

пародонта. 

Запитайте скарги, анамнез 

захворювання та життя. 

Опитування проводиться цілеспрямовано. 

Провідними симптомами запального 

процесу є скарги на болючість та 

кровоточивість ясен. 

Дистрофічно-запальні та дистрофічні 

процеси характеризуються рухомістю, та 

зміною положення зубів. 

Гіперчутливість зубів, оголення коренів 

свідчить про наявність дистрофічного процесу. 

! 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. 

3.  Проведіть об’єктивне 

обстеження хворого з 

патологією тканин 

пародонта. 

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 

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 

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 увагу на виявлення 

патогномонічних симптомів, характерних для 

захворювань тканин пародонта різної природи: 

 запальні захворювання - кровоточивість, 

гіперемія (ціаноз), набряк ясен; 

 дистрофічно-запальні - пародонтальні 

кишені, рецесія ясен, оголення коренів зубів, 

рухомість зубів, зміна положення зубів;  

 дистрофічні - анемічність та атрофія ясен, 

рецесія ясен, оголення коренів зубів, зміна 

положення зубів, клиноподібні дефекти. 

 

Результати обстеження занотовуйте в медичну 

карту хворого (форма f043_0). 
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рельєфу, наявність 

патологічних елементів, 

наявність пародонтальної 

кишені (глибину, характер 

ексудату), кровоточивість; 

рецесію ясен, ширину 

прикріплених ясен 

 визначте болючість ясен при 

пальпації 

4.  Проведіть індексну 

оцінку стану тканин 

пародонта. 

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. 

Проба Шіллера-Писарєва, індекс РМА, індекс 

кровоточивості SBI позитивні: 

 запальні, дистрофічно-запальні захворювання 

(папіліт, гінгівіт, локалізований пародонтит, 

генералізований пародонтит); 

негативні: 

 дистрофічні (пародонтоз). 

Пародонтальний індекс РІ за Rassel: 

0-0,1 - норма; 

0,2-3,0 - гінгівіт; 

3,1-8,0 - пародонтит. 

5.  Призначте додаткові 

методи обстеження та 

консультацію інших 

спеціалістів. 

Інтерпретуйте дані 

лабораторного 

обстеження. 

За показаннями: гемограма, 

аналіз крові на цукор, 

цитологічне дослідження 

вмісту ясенної кишені, РАМ, 

еміграція лейкоцитів за 

Ясиновським тощо. 

! Зверніть увагу: Захворювання тканин 

пародонта часто є первинними симптомами 

інших тяжких загальносоматичних 

захворювань: захворювань крові, ендокринної 

системи, шлунково-кишкового тракту, 

імунодефіцитних станів, СНІДу. 

Ретельно проведена диференційна діагностика 

дозволяє провести раннє виявлення цих станів 

та вчасно розпочати лікування. 

6.  Інтерпретуйте дані 

рентгенологічного 

дослідження. 

Опишіть ортопантомограму, 

визначте наявність 

дистрофічних змін кісткової 

тканини. 

Основні рентгенологічні 

зміни 

Діагноз 

Відсутні  Папіліт 

Гострий гінгівіт 

Незначний остеопороз 

губчастої речовини 

Хронічний 

гінгівіт 

Деструкція кортикальної 

пластинки на верхівках 

міжальвеолярних 

перегородок, маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин, 

остеопороз (обмежена 

ділянка) 

Локалізований 

пародонтит, 

початковий 

ступінь 

 

Деструкція кортикальної 

пластинки на верхівках 

міжальвеолярних 

перегородок, маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин, 

остеопороз (дифузне 

ураження) 

Генералізований 

пародонтит, 

початковий 

ступінь 

Деструкція кортикальної 

пластинки, маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин, 

Локалізований 

пародонтит, І (ІІ, 

ІІІ) ступінь 
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резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок, остеопороз 

(обмежена ділянка) 

Деструкція кортикальної 

пластинки, маргінальне 

розширення 

періодонтальних щілин, 

нерівномірна (вертикальна 

та горизонтальна) 

резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок, остеопороз 

(дифузне ураження) 

Генералізований 

пародонтит, І (ІІ, 

ІІІ) ступінь 

 

Кортикальна пластинка 

збережена, періодонтальні 

щілини не змінені, 

остеосклероз (дифузне 

ураження) 

Пародонтоз, 

початковий 

ступінь 

Кортикальна пластинка 

збережена, періодонтальні 

щілини не змінені, 

рівномірна горизонтальна 

резорбція 

міжальвеолярних 

перегородок остеосклероз 

(дифузне ураження) 

Пародонтоз, І (ІІ, 

ІІІ) ступінь 

 

7.  Проведіть 

диференційну 

діагностику 

захворювання тканин 

пародонта. 

Зазначте захворювання з 

якими необхідно 

диференціювати 

генералізований пародонтит. 

Диференціюйте 

генералізований пародонтит 

за ступенем тяжкості, 

перебігом та з іншими 

дистрофічно–запальними 

захворюваннями пародонта. 

Для диференціації та підтвердження діагнозу 

використовуйте дані проведеного обстеження. 

Гострий катаральний гінгівіт: 

 гостий катаральний папіліт; 

 гострий виразковий гінгівіт; 

 гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма; 

 хронічні гінгівіти в фазі загострення; 

 гінгівіт при інфекційних захворюваннях, 

алергічних станах; 

 локалізований пародонтит; 

 генералізований пародонтит; 

Хронічний катаральний гінгівіт: 

 хронічний папіліт; 

 хронічний виразковий гінгівіт; 

 хронічний гіпертрофічний гінгівіт; 

 хронічний катаральний гінгівіт при 

генералізованому пародонтиті; 

 гінгівіт при захворюванні ШКТ; 

 гінгівіт при захворюванні ССС 

 гінгівіт при захворюванні крові; 

 гінгівіт при захворюванні гіповітамінозах; 

 гінгівіт при ендокринній патології. 

Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма: 

 гіпертрофічний папіліт; 

 гострий катаральний гінгівіт; 

 гіпертрофічний гінгівіт при генералізованому 

пародонтиті; 

 ювенільний гінгівіт; 

 гінгівіт вагітних; 

 гінгівіт при лейкозах; 

 гінгівіт при цукровому діабеті; 

 гінгівіт при гіпотамінозі С; 
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 гінгівіт анацидному гастриті; 

 при зниженні функцій щитовидної залози. 

Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма: 

 хронічний катаральний гінгівіт; 

 епулід; 

 фіброматоз ясен; 

 симптоматичний при інтоксикації 

дифеніном. 

 

Виразковий гінгівіт: 

 катаральний гінгівіт; 

 локалізований пародонтит; 

 генералізований пародонтит; 

 виразковий гінгівіт при захворюваннях крові; 

 виразковий гінгівіт при отруєнні солями 

важких металів; 

 виразковий гінгівіт на тлі інфекційних станів. 

 

Локалізований пародонтит: 

 папіліт; 

 гінгівіт; 

 генералізований пародонтит. 

 

Генералізований пародонтит в фазі 

загострення: 

 гострий катаральний гінгівіт; 

 гострий виразковий гінгівіт; 

 гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма; 

 гострий локалізований пародонтит; 

 ідіопатичні захворювання пародонта. 

 

Генералізований пародонтит, хронічний 

перебіг: 

 хронічний катаральний гінгівіт; 

 хронічний виразковий гінгівіт; 

– гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма; 

– хронічний локалізований пародонтит; 

– ідіопатичні захворювання пародонта. 

 

Генералізований пародонтит в стадії 

ремісії: 

– пародонтоз. 

 

Пародонтоз: 

 генералізований пародонтит. 

 

Ідіопатичні захворювання пародонта: 

– генералізований пародонтит. 

8.  На підставі 

проведеного 

обстеження хворого 

обґрунтуйте діагноз 

захворювання 

(попередній або 

заключний). 

Зазначте розповсюдженість, 

нозологічну одиницю, ступінь 

тяжкості, перебіг 

захворювання, вид 

симптоматичного гінгівіту. 

Приклад: Генералізований пародонтит, ІІ 

ступінь тяжкості, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. 
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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: Використання комп’ютерних програм для оптимізації диференційно-діагностичного 

пошуку при захворюваннях пародонта. 

 

Джерела: 

1. Вагнер В. Д., Прохончуков А. А. Компьютерная версия медицинской карты 

стоматологического больного – объективная необходимость / Материалы научно-

практических конференций СтАР. – М., 2004. – С. 119-121. 

2. Жижина Н. А. Автоматизированная компьютерная система "ДИАСТ" для 

дифференциальной диагностики и лечения заболеваний пародонта [Текст] / Н. А. 

Жижина, А. А. Прохончуков, А. Н. Балашов., В. Ю. Пелковский // Стоматология. - 1997. -

76, N6: 0039-1735. - С. 50-55. 

3. Зеновский В. П. Опыт применения автоматизированной компьютерной программы 

«Диаст» для дифференциальной диагностики заболеваний пародонта в учебном процессе 

/ В. П. Зеновский, Н. Г. Давыдова // Стоматология для всех. - 2004. - №2. - С. 50-51. 

4. Кузнецов П. П. Информационные технологии в здравоохранении ЕС, США и Канады / П. 

П. Кузнецов, А. П. Столбов // Врач и информационные технологии. - 2007.- №6.- С. 69-72. 

5. Пичугина Е. С. ВОЗ доехал до России // Московский комсомолец. - №202 от 14.09.2010. - 

С. 2. 

6. Прохончуков А. А. Новые возможности и перспективы информатизации стоматологии / 

А. А. Прохончуков, Н. А. Жижина, А. В. Алимский и др. // Стоматология сегодня. - 2009. 

- №5. - С. 50-52. 

7. Эльянов М. М. Медицинские информационные технологии. Каталог. – М., 2009. – С. 9. 

8. http://qstoma.com/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0

%b8/%d0%a1%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3

%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1

%8f-

(%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0

%b0%d1%8f)-

%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1

%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-

%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0

%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0 

9. http://www.dentoday.ru/ru/content/archive/2011/0/11/?dentodayru=0ef92aae906d7ea9010d725

dc97fb3d9 

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

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

12. http://www.newdent.ru/ 

http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://qstoma.com/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www.dentoday.ru/ru/content/archive/2011/0/11/?dentodayru=0ef92aae906d7ea9010d725dc97fb3d9
http://www.dentoday.ru/ru/content/archive/2011/0/11/?dentodayru=0ef92aae906d7ea9010d725dc97fb3d9
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.newdent.ru/


40 
 

Тестові завдання 
1.  Наявність ясенних кишень характерна для: 

A. Гіпертрофічного гінгівіту 

B. Генералізованого пародонтиту 

C. Пародонтозу 

D. Виразкового гінгівіту 

E. Локалізованого пародонтиту 

2.  Наявність пародонтальних кишень характерна для: 

A. Генералізованого пародонтиту 

B. Пародонтозу 

C. Виразкового гінгівіту 

D. Катарального гінгівіту 

E. Гіпертрофічного гінгівіту 

3.  Колір ясен при пародонтозі: 

A. Блідий 

B. Ціаноз 

C. Гіперемія 

D. Гіперемія з синюшним відтінком 

E. Яскрава гіперемія 

4.  Наявність рецесії ясен характерна для: 

A. Пародонтозу 

B. Пародонтиту 

C. Гіпертрофічного гінгівіту, гранулюючої форми 

D. Катарального гінгівіту 

E. Гіпертрофічного гінгівіту, фіброзної форми 

5.  Основною клінічною диференційно-діагностичною ознакою симптоматичного катарального гінгівіту 

при пародонтиті, хронічного перебігу та самостійного катарального гінгівіту, хронічного перебігу є 

наявність: 

A. Пародонтальних кишень 

B. Ціанозу та набряку ясен 

C. Остеопорозу альвеолярної кістки 

D. Кровоточивості ясен 

E. Зубних відкладень 

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

A. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 

висоти коренів зубів 

B. Пародонтальні кишені >5 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 

висоти коренів зубів 

C. Пародонтальні кишені >6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 

висоти коренів зубів 

D. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 

висоти коренів зубів 

E. Пародонтальні кишені 4-6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 

висоти коренів зубів 

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

A. Пародонтальні кишені >5 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок 

більше 1/2 висоти коренів зубів 

B. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 

висоти коренів зубів 

C. Пародонтальні кишені >6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 

висоти коренів зубів 

D. Пародонтальні кишені 3-4 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 
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висоти коренів зубів 

E. Пародонтальні кишені 4-6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 

висоти коренів зубів 

8.  Який вид гінгівіту характерний для пародонтозу: 

A. Атрофічний 

B. Катаральний 

C. Гіпертрофічний 

D. Виразковий 

E. Десквамативний 

9.  Запально-дистрофічний процес тканин пародонта, який виникає переважно під дією місцевих 

ушкоджувальних чинників. Характеризується прогресуючим руйнуванням тканин пародонта обмеженої 

ділянки це: 

A. Локалізований пародонтит 

B. Локалізований виразковий гінгівіт 

C. Локалізований катаральний гінгівіт 

D. Генералізований пародонтит 

E. Пародонтоз 

10.  Для пародонтозу ІІІ ступеня характерно: 

A. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти 

коренів зубів 

B. Нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжальвеолярних перегородок більше 

1/2 висоти коренів зубів 

C. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 

D. Рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/2 висоти коренів зубів 

E. Нерівномірна (вертикальна та горизонтальна) резорбція міжальвеолярних перегородок більше 

1/2 висоти коренів зубів 

11.  Хворий 33-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Хворіє 1,5 роки. 

Об’єктивно: Скупченість зубів у фронтальних ділянках верхньої та нижньої щелеп, ясенні сосочки та 

маргінальні ясна набряклі, ціанотичні. Пародонтальне зондування - кишені глибиною 2 мм, індекс SBI - 

2 бали. Проба Шіллєра-Писарева «++». Проба Парма «+». Бензидинова проба «-» Значна кількість 

зубних відкладень. Індекс Грін-Вермільйон - 2,3 бали. Рентгенологічно: порушення цілісності 

кортикальної пластинки, незначний остеопороз міжальвеолярних перегородок верхньої та нижньої 

щелеп. Встановіть діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 

C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 

D. Локалізований пародонтит у фронтальних ділянках верхньої та нижньої щелеп, початковий 

ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 

E. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 

12.  Хворий 33-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Хворіє 1,5 роки. 

Об’єктивно: Скупченість зубів у фронтальних ділянках верхньої та нижньої щелеп, ясенні сосочки та 

маргінальні ясна набряклі, ціанотичні. Пародонтальне зондування - кишені глибиною 2 мм, індекс SBI - 

2 бали. Проба Шіллєра-Писарева «++». Проба Парма «-». Бензидинова проба «-» Значна кількість 

зубних відкладень. Індекс Грін-Вермільйон - 2,3 бали. Рентгенологічно: незначний остеопороз 

міжальвеолярних перегородок верхньої та нижньої щелеп. Встановіть діагноз. 

A. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, середній ступінь 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, хронічний перебіг, легкий ступінь 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт 

D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 

E. Локалізований пародонтит у фронтальних ділянках верхньої та нижньої щелеп, початковий 

ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт 


