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Підсумкове заняття №2. 

Контроль засвоєння змістового модуля № 6 

«Клініка дистрофічно-запальних захворювань пародонта» 

        Кількість учбових годин - 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ: 

 

1. Значення наукових праць професорів І. О. Новіка, М. Ф.Данилевського та їх учнів у розвитку 

сучасної пародонтології. 

2. Сучасна уява про етіологію та патогенез захворювань пародонта. Роль місцевих та загальних 

факторів. 

3. Визначення захворювання "генералізований пародонтит", його сутність. Пародонтальна кишеня, 

механізм утворення. 

4. Значення порушень стану судин та мікроциркуляції в патогенезі захворювань тканин пародонта. 

5. Роль нервово-трофічних змін, порушень обміну речовин в патогенезі генералізованого 

пародонтиту. 

6. Патогенетичний зв’язок захворювань пародонта з патологією нервової, серцево-судинної, 

ендокринної та імунної систем. Вклад вітчизняних вчених. 

7. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта. 

8. Клінічні методи діагностики хвороб пародонта. 

9. Рентгенологічні методи діагностики хвороб пародонта. Рентгенологічні відзнаки генералізованого 

пародонтиту та пародонтозу. 

10. Лабораторні методи діагностики захворювань пародонта. 

11. Генералізований пародонтит хронічного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні 

показники. 

12. Генералізований пародонтит загостреного перебігу. Клініко-лабораторні та рентгенологічні 

показники. 

13. Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференційна діагностика. Індексна оцінка. Діагностичні 

проби. Функціональні та лабораторні методи діагностики. 

14. Диференційна діагностика гінгівіту, пародонтиту, пародонтозу. 
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ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ: 

 

1. Скласти план обстеження хворого з патологією тканин пародонта. 

2. Провести активний цілеспрямований збір скарг та анамнезу у хворого з патологією пародонта. 

3. Провести огляд хворого з патологією тканин пародонта. 

4. Визначити глибину пародонтальних кишень та їх вміст. Визначити ступінь рухомості зубів. 

5. Провести візуалізацію зубних відкладень та індексну оцінку стану гігієни порожнини рота: індекс 

гігієни Федорова-Володкіної, індекс за Грін-Вермільйон. 

6. Провести візуалізацію запального процесу в яснах та оцінити пробу Шіллера-Писарєва; визначити 

індекси РМА, індекс кровоточивості РВІ (ПІ, КПІ, CPITN - на вибір) та проаналізувати їх. 

7. Провести додаткові методи обстеження хворого та оцінити їх: ЕОД; проба В.І. Кулаженка; 

ТЕРтест. 

8. Взяти матеріал для цитологічного та бактеріологічного досліджень вмісту пародонтальних 

(ясенних) кишень. 

9. Призначити або оцінити результати лабораторних методів дослідження: цитологічного методу, 

еміграцію лейкоцитів за Ясиновським, РАМ, гістологічного, бактеріологічного дослідження пацієнта, 

клінічного аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові на вміст глюкози. 

10. Проаналізувати дані панорамної рентгенографії, ортопантомографії, ехоостеометрії. 

11. Провести диференційну діагностику хвороб пародонта. 

12. Оформити історію хвороби хворого з патологією тканин пародонта (f043_0). 
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ЗАДАЧА 

 

Жінка, 36-ти років, скаржиться на незвичайний вигляд та розростання ясен. Об’єктивно: Зубні 

відкладення в помірній кількості. Ясна слабкоболісні при пальпації. Патологічної рухомості зубів не 

виявлено. пародонтальні кишені глибиною 3-5 мм. 

 
 

Рентгенологічно: 

 
 

Опишіть клінічну та рентгенологічну картину (зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз. 
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ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ НА ПРИКЛАДІ ЗАДАЧІ 

Жінка, 36-ти років скаржиться на незвичайний вигляд та розростання ясен. Об’єктивно: Ясна 

слабкоболісні при пальпації. Зубні відкладення в помірній кількості. Патологічної рухомості зубів не 

виявлено. Пародонтальні кишені глибиною 3-5 мм. 

 
Рентгенологічно: 

 
Опишіть клінічну та рентгенологічну картину (зміни тканин пародонта). Встановіть діагноз. 

Відповідь: Об’єктивно: ясна верхньої та нижньої щелеп рожевого кольору, стовщені, ясенні 

сосочки гіпертрофовані, вкривають коронки зубів від 1/3 до 1/2 їх висоти, слабкоболісні при 

пальпації. Зубні відкладення в помірній кількості. Патологічної рухомості зубів не виявлено. 

Пародонтальні кишені глибиною 3-5 мм. 

Рентгенологічно: 

На представленій ортопантомограмі - деструкція кортикальної пластинки, резорбція верхівок 

міжальвеолярних перетинок, маргінальне розширення періодонтальних щілин, кісткова кишеня в 

ділянці 36, 37 зубів, остеопороз губчастої речовини кістки. 
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Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний 

гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ: 

1. Провідним фактором, що спричиняє розвиток генералізованого пародонтиту є: 

A. Взаємодія екзогенних та ендогенних чинників 

B. Місцеві ушкоджувальні чинники 

C. Недостатня гігієна порожнини рота 

D. Недостатнє надходження в організм мінеральних речовин, зокрема кальцію та фосфору 

E. Спадковість 

2. Для генералізованого пародонтиту характерно: 

A. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальна кишеня, травматична оклюзія, резорбція 

альвеолярної кістки 

B. Симптоматичний гінгівіт, пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки 

C. Пародонтальні кишені, травматична оклюзія, остеопороз 

D. Пародонтальні кишені, резорбція альвеолярної кістки 

E. Запальний процес в яснах, деструкція альвеолярної кістки 

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

найінформативніше для визначення ступеню розвитку хвороби? 

A. Панорамна рентгенографія 

B. Визначення пародонтального індексу 

C. Проба Шіллєра-Писарева 

D. Визначення глибини пародонтальних кишень 

E. Визначення ступеня рухомості зубів 

4. Хвора, 20-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів, прийманні жорсткої їжі. 

При огляді маргінальні ясна з вестибулярного боку на верхній та нижній щелепах набряклі, 

гіперемовані, з синюшним відтінком. Значні відкладення над'ясенного зубного каменю, індекс гігієни 

за Федоровим-Володкіною – 2,8. Знаходиться на диспансерному нагляді у ендокринолога. Який з 

методів дослідження буде провідним у диференціальній діагностиці даного захворювання? 

A. Рентгенологічне дослідження 

B. Проба Шіллера-Писарєва 

C. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком 

D. Реопародонтографія  

E. Визначення міграції лейкоцитів 

5. На ортопантомограмі протягом зубних рядів виразно простежується порушення цілісності 

компактної пластинки, слабко виражений остеопороз вершин міжальвеолярних перегородок, 

розширення періодонтальних щілин навколо шийок зубів. Для якого захворювання характерні такі 

зміни. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь 

B. Генералізований пародонтит, І ступінь 

C. Генералізований виразковий гінгівіт, легкий ступінь 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь 

E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь 

6. Жінка, 36-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Хворіє 3 роки. 

Знаходиться на диспансерному нагляді у гастроентеролога. Об’єктивно: ясна нижньої та верхньої 

щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, кровоточать при зондуванні. Зубні відкладення у 

помірній кількості. Зуби нерухомі. Пародонтальні кишені глибиною 1-2 мм з незначними 

виділеннями серозного характеру. Проба Парма «+». На рентгенограмі виявлена деструкція 

кортикальної пластинки, остеопороз. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 
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B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, гострий перебіг 

C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

7. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об’єктивно: 

ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, малоболісні при доторкуванні. 

Формалінова проба за Парма болісна. На рентгенограмі виявлене порушення цілісності компактної 

пластинки та остеопороз на вершинах міжальвеолярних перегородок, розширення періодонтальних 

щілин біля вершин міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імовірний діагноз.  

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, легкий ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

8. У пацієнта Р., 30-ти років, 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 гіпертрофія 

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

каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 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 І ступеня. 

Поставте попередній діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

9. Хвора Д., 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна у фронтальних 

ділянках зубів нижньої та верхньої щелеп ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. Зубні 

відкладення у помірній кількості. Глибина пародонтальних кишень до 3,0 мм, виділення - серозного 

характера. Патологічна рухомість нижніх фронтальних зубів І ступеня. На рентгенограмі виявлений 

незначний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок та їх резорбція у межах 1/3 їх висоти. 

Поставте найбільш імовірний діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

D. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

10. Хворий С., 29-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів та неприємний 

запах з рота. Об'єктивно: ясенні сосочки та маргінальні ясна у ділянці фронтальних зубів нижньої і 

верхньої щелеп гіперемовані з ціанотичним відтінком, кровоточать при зондуванні. Пародонтальні 

кишені глибиною 2,5-3 мм з серозним ексудатом. На фронтальних зубах виявлені над- та під'ясенні 

тверді зубні відкладення у помірній кількості. На ортопантомограмі у ділянці фронтальних зубів 

виявлена резорбція верхівок міжальвеолярних перегородок та незначний остеопороз кістки. 

Встановіть найбільш імовірний діагноз.  

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, тяжкий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 
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E. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

11. Пацієнт Л., 20-ти років, скаржиться на кровоточивість, болючість ясен під час їжі та чищення 

зубів. Об’єктивно: у фронтальній ділянці нижніх зубів скупчення зубів, ціаноз ясен, розростання 

ясенних сосочків у межах 1/3 висоти коронок зубів. Зубні відкладення в значній кількості. При 

пародонтальному зондуванні визначені кишені глибиною 3 мм. Формалінова проба за Парма 

негативна. Встановіть попередній діагноз захворювання. 

A. Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма, І ступінь 

B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

12. Чоловік 23-х років, скаржиться кровоточивість ясен при чищенні зубів та прийманні твердої їжі. 

Об’єктивно: Вкорочена, щільна вуздечка верхньої губи. Ясна у ділянці верхніх фронтальних зубів 

ціанотичні, набряклі, кровоточать при зондуванні. 11 та 21 зуби мають І ступінь рухомості, між ними 

виявлена пародонтальна кишеня глибиною 3 мм з серозним виділенням. На рентгенограмі - 

незначний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок в ділянці 12, 11, 21, 22 зубів, резорбція 

міжальвеолярної перегородки між 11 та 21 зубами у межах 1/3 її висоти. В інших ділянках кісткова 

тканина не змінена. Поставте діагноз. 

A. Локалізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований катаральний гінгівіт, середній ступінь, хронічний перебіг 

E. Локалізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

13. Причиною загострення генералізованого пародонтиту є: 

A. Зниження реактивності організму 

B. Прийом антибіотиків широкого спектру дії 

C. Надмірне вживання вуглеводів 

D. Зубні відкладення 

E. Гіпосалівація 

14. Для генералізованого пародонтиту І ступеня в фазі загострення характерно: 

A. Біль, гіперемія ясен з ціанотичним відтінком, гнійний ексудат 

B. Біль, гіперемія ясен з ціанотичним відтінком, серозний ексудат 

C. Біль, яскрава гіперемія ясен, гнійний ексудат 

D. Запалення ясен, резорбція кісткової тканини 

E. Свербіж, гіперемія ясен, серозний ексудат 

15. У пацієнта К., 23-х років, на фоні блідої слизової оболонки рота з петехіальними крововиливами 

виявлена виражена кровоточивість і гіперплазія ясен, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів. 

Рентгенологічно - остеопороз і резорбція міжальвеолярних перегородок. Яке додаткове обстеження 

треба провести в даному випадку в першу чергу? 

A. Розгорнутий аналіз крові 

B. Реопародонтографія 

C. Проба Шіллєра-Писарева  

D. Проба Ясиновського  

E. Цитологія вмісту пародонтальних кишень 

16. Жінка, 47-ми років, скаржиться на поступове посилення кровоточивості ясен за останні півроку. 

Об’єктивно: маргінальні ясна фронтальної ділянки верхньої та нижньої щелеп набряклі, пастозні, 

легко кровоточать при доторканні. На зубах відкладення зубного каменю в значній кількості. 
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Пародонтальні кишені глибиною 3-3,5 мм з помірним виділенням гнійного характеру. Яке 

обстеження необхідно провести даній хворій у першу чергу? 

A. Рентгенографія тканин пародонта 

B. Визначення стійкості капілярів ясен 

C. Визначення пародонтального індексу  

D. Цитологічне дослідження вмісту пародонтальних кишень 

E. Розгорнутий аналіз крові 

17. Жінці, 37-ми років, поставлений діагноз: генералізований пародонтит, І ступінь, загострений 

перебіг. В 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? 

A. Визначення вмісту цукру у крові та сечі 

B. Ортопантомографія 

C. Розгорнутий аналіз крові 

D. Визначення стійкості капілярів за Кулаженком 

E. Дослідження функції слинних залоз 

18. Хвора 39-ти років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів. Близько 6 місяців турбує 

загальне нездужання, слабкість. Об’єктивно: ясна обох щелеп набряклі, гіперемовані з ціанотичним 

відтінком, верхівки ясенних сосочків некротизовані. Faetor ex ore. Корені зубів нерівномірно оголені. 

Пародонтальні кишені 3,5 мм. Рухомість зубів І ступеня. Яке обстеження необхідно провести для 

установлення можливого фонового захворювання? 

A. Розгорнутий аналіз крові 

B. Алергологічні проби 

C. Аналіз крові на цукор 

D. Ортопантомографию 

E. Імунограму 

19. Жінка 27-ми років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна фронтальної 

ділянки нижньої та верхньої щелеп гіперемовані з синюшним відтінком, легко кровоточать. При 

зондуванні пародонтальні кишені не виявлені. Проба Парма позитивна. На ортопантомограмі 

виявлено порушення цілісності кортикальної пластинки, дифузний остеопороз кістки 

міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг 

C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

20. Хвора 23-х років, скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, загальне 

нездужання, слабкість. Об'єктивно: ясна гіперемовані з синюшним відтінком, набряклі, вкриті 

некротичним нальотом, легко кровоточать при зондуванні. Рентгенологічно - порушення цілісності 

кортикальної пластинки, дифузний остеопороз міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

B. Виразково-некротичний гінгівіт, загострений перебіг, легкий ступінь 

C. Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

21. Хворий 39-ти років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен, підвищення температури тіла до 

37,5°С. Об’єктивно: ясна гіперемовані з синюшним відтінком, легко кровоточать. Проба Парма 
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позитивна. Бензидинова проба «+++». Ортопантомограма: порушення цілісності кортикальної 

пластинки, дифузний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, легкий ступінь 

C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

22. Хвора 33-х років, скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення 

температури тіла до 37,8°С. Об'єктивно: ясна у ділянці фронтальних зубів нижньої та верхньої щелеп 

яскраво гіперемовані, набряклі, вкриті некротичним нальотом, легко кровоточать при зондуванні, 

пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм із гнійним ексудатом. Шийки фронтальних зубів оголені на 

1-3 мм. На ортопантомограмі виявлений дифузний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок 

та резорбція у межах 1/3 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

E. Виразково-некротичний гінгівіт, загострений перебіг, середній ступінь 

23. Жінка 37-ми років, скаржиться на біль, кровоточивість ясен, неприємний запах із рота, 

підвищення температури тіла до 37,2°С. Об’єктивно: ясна гіперемовані з ціанотичним відтінком, 

легко кровоточать. Пародонтальні кишені глибиною 3-4 мм з гнійним виділенням. Патологічна 

рухомість нижніх фронтальних зубів І-ІІ ступеня, верхніх – І ступеня. На ортопантомограмі 

виявлений дифузний остеопороз кістки міжальвеолярних перегородок, резорбція у межах 1/3 їх 

висоти. Поставте діагноз. 

A. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг 

B. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

D. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

E. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, середній ступінь 

24. Хворий 33-х років, скаржиться на біль та кровоточивість ясен. Об’єктивно: маргінальні ясна 

фронтальної ділянки нижньої та верхньої щелеп набряклі, гіперемовані з синюшним відтінком, легко 

кровоточать. Пародонтальне зондування - кишені глибиною 1,8 мм. Проба Парма негативна. На 

ортопантомограмі помірний остеопороз верхівок міжальвеолярних перегородок. Поставте діагноз. 

A. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, середній ступінь 

B. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг 

C. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг 

D. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг 

E. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг 

25. 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 

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

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

B. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти 
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коренів зубів 

C. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 

D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 

E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів 

зубів 

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

A. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 

B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 

C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів 

зубів 

D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 

E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти 

коренів зубів 

28. 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 1/2 

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 

29. 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 

30. 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 1/2 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 

31. 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 
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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 1/2 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 

32. 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 1/2 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 

33. 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 

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

34. 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 

35. 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. 
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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 

36. 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 1/2 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 

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

A. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти 

коренів зубів 

B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 

C. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти 

коренів зубів 

D. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 

E. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 

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

A. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти 

коренів зубів 

B. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів зубів 

C. Ціаноз ясен, резорбція міжальвеолярних перегородок більше 1/2 висоти коренів зубів 

D. Ціаноз ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 висоти коренів зубів 

E. Гіперемія ясен, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 висоти коренів 

зубів 

39. 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 

40. 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 
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41. 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 

C. Алергологічні проби, дослідження за Ясиновським 

D. Ревмопроби, пробу Шіллєра-Писарева 

E. Серологічні дослідження, біохімічний аналіз крові 

42. 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. Біохымію крові 

43. 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 

44. 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 1/2 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 

45. 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  



16 
 

E. Генералізований катаральний гінгівіт, загострений перебіг, тяжкий ступінь 

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

температури до 380С. 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 1/2 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 

47. 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 1/2 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 

48. 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 

49. 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 
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50. 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 

51. 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 

52. 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 1/2 їх висоти. Встановіть діагноз. 

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 

53. 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 

54. 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 

55. 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 1/3 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. На 

вестибулярній поверхні 16, 15, 14 - клиноподібні дефекти в межах емалі; 23, 24, 25 зубів - в межах 
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плащового дентину. Рентгенологічно: остеосклероз кістки міжальвеолярних перегородок, 

дрібночарунковий малюнок кістки, рівномірна горизонтальна резорбція міжальвеолярних 

перегородок в межах 1/2 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 

56. 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 1/3 їх висоти. Поставте діагноз. 

A. Пародонтоз, І ступінь 

B. Пародонтоз, ІІ ступінь 

C. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг  

D. Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг 

E. Атрофічний гінгівіт, І ступінь 

57. 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 

58. 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 1/2 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 

59. 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 1/3 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 
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60. 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 1/3 

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 

61. Наявність ясенних кишень характерна для: 

A. Гіпертрофічного гінгівіту 

B. Генералізованого пародонтиту 

C. Пародонтозу 

D. Виразкового гінгівіту 

E. Локалізованого пародонтиту 

62. Наявність пародонтальних кишень характерна для: 

A. Генералізованого пародонтиту 

B. Пародонтозу 

C. Виразкового гінгівіту 

D. Катарального гінгівіту 

E. Гіпертрофічного гінгівіту 

63. Колір ясен при пародонтозі: 

A. Блідий 

B. Ціаноз 

C. Гіперемія 

D. Гіперемія з синюшним відтінком 

E. Яскрава гіперемія 

64. Наявність рецесії ясен характерна для: 

A. Пародонтозу 

B. Пародонтиту 

C. Гіпертрофічного гінгівіту, гранулюючої форми 

D. Катарального гінгівіту 

E. Гіпертрофічного гінгівіту, фіброзної форми 

65. 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 

66. 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 
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E. Пародонтальні кишені 4-6 мм, нерівномірна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 

висоти коренів зубів 

67. 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 

висоти коренів зубів 

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

висоти коренів зубів 

68. Який вид гінгівіту характерний для пародонтозу: 

A. Атрофічний 

B. Катаральний 

C. Гіпертрофічний 

D. Виразковий 

E. Десквамативний 

69. 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 

70. 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 

71. 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 
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72. 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 
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