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Розділ 1 

АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ПАРОДОНТА 

 

1.1. Розвиток пародонта 

Пародонт – це комплекс тканин, які оточують зуб і пов’язані між собою 

генетично та функціонально. До них належать ясна, колова зв’язка зуба, 

періодонт, цемент, альвеолярна кістка. 

Тканини пародонта починають розвиватися у внутрішньоутробний 

період. 

У новонародженої дитини тканини пародонта виглядають як ясенні 

валики, що відокремлюють присінок від власне порожнини рота. Альвеолярні 

відростки верхньої і нижньої щелеп залягають на одному рівні з піднебінним 

склепінням і дном порожнини рота. Ясенні валики – дубльована слизова 

оболонка з великою кількістю еластичних волокон, які дещо підвищуються й 

утворюють гребені, що забезпечують функцію смоктання. Надалі свій розвиток 

тканини пародонта продовжують у міру прорізування зубів (М. Ф. 

Данилевський, Г. М. Вишняк, А. М. Політун, 1981). Одночасно з розвитком 

кореня зуба формуються періодонт і альвеолярний відросток. Завершується їх 

морфологічне утворення впродовж 6 місяців – 1 року після повного 

формування кореня зуба. 

1.2. Особливості будови ясен у віковому аспекті 

Ясна щільним шаром покривають присінкову і ротову поверхні 

альвеолярних відростків. За топографо-анатомічною будовою в яснах 

розрізняють дві частини: вільну і прикріплену. Прикріплена частина ясен 

покриває альвеолярні відростки щелеп, вона щільна і малопіддатлива. 

Вільна частина ясен розташована над альвеолярним краєм, вона щільно 

прилягає до шийок зубів, покриває емаль на 0,5 – 1 мм і заповнює міжзубні 

проміжки. 
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Ясна складаються з двох шарів: епітелію і власного шару слизової 

оболонки. Підслизовий шар ясен трапляється в ясенних сосочках і на межі 

переходу в слизову оболонку щік та губів. У всіх інших ділянках ясна не мають 

підслизового шару і безпосередньо з’єднуються з окістям альвеолярного 

відростка щелепи. 

Епітелій ясен багатошаровий, плескатий, він складається з базального 

шару, розташованого на базальній мембрані, шару шипуватих клітин і 

поверхневого шару плескатих клітин. Клітини базального і шипуватого шарів 

епітелію ясен мають високу мітотичну активність за рахунок великої кількості 

РНК у їхній протоплазмі. Це забезпечує високий рівень обмінних процесів, які 

є основою регенерації епітелію. Між клітинами епітелію розташовані 

глікозаміноглікани, які є цементуючою речовиною і виконують захисну 

функцію під час дії бактерій і токсинів. Базальна мембрана епітелію 

складається з аморфної речовини і тонких фібрил. 

Власний шар слизової оболонки ясен представлений пухкою сполучною 

тканиною (сосочковий шар) безпосередньо під епітелієм і щільнішою 

сполучною тканиною в глибоких відділах ясен (сітчастий шар). Власна 

пластинка складається з основної аморфної речовини, волокнистих структур 

(колагенові та ретикулярні волокна) і клітинних елементів. Основу 

міжклітинної речовини складають глікозаміноглікани і глікопротеїди. Клітинні 

елементи сполучної тканини ясен такі: фібробласти, гістіоцити, лімфоцити, 

рідше – тучні і плазматичні клітини. 

У період тимчасового прикусу епітелій ясен тонкий, 

малодиференційований, із незначним поглибленням епітеліальних сосочків, без 

явищ зроговіння. Базальна мембрана тонка, недостатньо диференційована (Х. 

М. Мергембаєва, 1972). У дітей до трьох років слизова оболонка порожнини 

рота (в тому числі й ясна) містить багато глікогену. У віці два з половиною – 

три роки (період закінчення формування прикусу) глікоген у яснах не 

виявляється напротивагу іншим відділам слизової оболонки (губи, щоки, м’яке 

піднебіння, перехідні складки, язик). Поява глікогену в яснах дітей старших за 
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три роки свідчить про наявність запального процесу. При запаленні 

відбувається накопичення глікогену в клітинах шипуваватого шару ясен у 

зв’язку з порушенням кератинізації епітелію. 

Сполучна тканина ясен дітей віком від одного до трьох років має низьку 

диференціацію і містить меншу кількість клітинних елементів, колагенові 

волокна розташовані нещільно, недостатньо орієнтовані, еластичні волокна 

відсутні. Надалі, у міру формування пародонта (з 4 років), кількість клітин 

збільшується, волокнисті структури сполучної тканини поступово 

ущільнюються. У яснах дітей є клітинні елементи – фібробласти та фіброцити, 

а лімфоцити, гістіоцити і плазмоцити відсутні. 

У період змінного прикусу відбуваються подальші зміни: епітеліальний 

шар ясен потовщується, його поверхневий шар підлягає зроговінню. 

Епітеліальні сосочки стають рельєфнішими і глибшими. Базальна мембрана 

ущільнюється, її волокна виглядають орієнтованими, внаслідок чого 

знижується їхня проникність (В. Є. Скляр, 1969). У цей період відбувається 

поступове дозрівання колагену (C. Pearse, 1962). Навколо судин з’являються 

скупчення круглоклітинних елементів (лімфоцитів, гістіоцитів). 

У період постійного прикусу ясна в дітей мають зрілу диференційовану 

структуру. Вона виконує дві найважливіші функції: ізолює пародонт від 

зовнішнього середовища і бере участь у фіксації зуба. 

Слизова оболонка ясен належить до жувального типу: поверхневий шар її 

епітелію має клітини, що зроговівають. Різко стоншений і не зроговіває епітелій 

у ділянках ясенної борозни, медіальних і дистальних поверхонь зубів (Kohl, 

Zander, 1961). 

Різні ступені зроговіння і десквамації епітелію в дітей та підлітків 

визначають бар’єрні властивості ясен. Ділянки без зроговіння найчутливіші до 

різних впливів (Wannemacher, 1957). 

Ясенна борозна – це щілина, що оточує зуб. Вона обмежена з одного боку 

емаллю зуба, а з іншого – вільним краєм ясен. Дно кишені утворене 

малодиференційованим епітелієм, який переходить із крайової частини ясен 
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(багатошарового епітелію) в епітелій, що прикріплюється до кутикули 

(сполучний епітелій). Епітелій борозни і сполучний епітелій забезпечують 

захист тканин пародонта від дії різних патогенних чинників. 

Відстань від краю ясен до дна ясенної борозни визначає її глибину, яка 

відрізняється значною індивідуальною варіабельністю у зв’язку з віковими 

особливостями. Глибина ясенної борозни в дітей варіює в межах 0,25 – 1,50 мм. 

У тимчасовому і змінному прикусах глибина може досягати 2,0 ± 0,2 мм 

(Атанасова, Джемилева, 1980). 

У ясенній борозні є рідина, що утворюється внаслідок проникності 

кровоносних судин у зоні епітеліального прикріплення. За складом ясенна 

рідина близька до сироватки крові та містить мікроелементи, ферменти, 

органічні речовини, десквамовані епітеліальні клітини, лейкоцити, бактерії, 

продукти метаболізму (Bang, Cimasoni, 1971; Lange, Schreder, 1974; Frank, 

Cimasoni, 1972; Kaslick et al., 1973). 

Ясенна борозна і ясенна рідина в нормі виконують бар’єрну функцію для 

підлеглих тканин пародонта. Сполучний епітелій борозни проникний для 

біологічних речовин. Із боку порожнини рота здійснюється доцентрова дифузія 

метаболітів зубної бляшки (токсини, ензими, антигени). Разом із цим у 

сполучному епітелії відбувається відцентровий рух клітин його глибоких шарів 

у поверхневі шари і за межі цієї тканини. Рух епітеліальних клітин, що 

відмирають, у ясенну борозну і заміна їх на нові – це один з адаптаційних 

механізмів, які сприяють постійному оновленню епітелію. Крім цього, у 

сполучному епітелії відбувається рух судинних клітин (лейкоцитів), які 

прямують у ясенну борозну в момент мікробної атаки, що становить найбільш 

ранній захисний бар’єр тканини. 

1.3. Особливості будови періодонту у віковому аспекті 

Періодонт розташовується між цементом кореня і кортикальною 

пластинкою альвеоли. У сформованому зубі – це сполучнотканинний утвір, до 

складу якого входять колагенові волокна, клітинні елементи, нервові волокна, 
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кровоносні та лімфатичні судини. 

Особливістю періодонта в дитячому віці є відсутність його стабільної 

структури і форми. 

У розвитку періодонта зубів у дітей виділені сім основних періодів (Т. Ф. 

Виноградова, 1968). 

Період тимчасового прикусу: 

1) внутрішньощелепне формування. Одночасно з початком розвитку 

кореня й утворенням цементу в ембріональному зубному мішечку відбувається 

диференціація періодонта. Серединні волокна зубного мішечка 

диференціюються у вигляді трьох шарів волокон, одні з яких уростають у 

цемент кореня зуба, інші – в альвеолярну кістку. Середній шар спочатку 

представлений волокнами без певної орієнтації, але з формуванням кореня і 

розвитком альвеоли відбуваються формування періодонта, диференціація його 

структурних елементів; 

2) прорізування зубів: у цей момент через гребінь альвеолярного 

відростка волокнисті структури сполучної тканини зубного мішечка 

з’єднуються з колагеновими волокнами ясен і утворюють комплекси волокон. 

Це з’єднання волокон починається до появи зуба в порожнині рота і триває 

паралельно подальшому прорізуванню доти, доки зуб не досягне 

функціональної оклюзії (P. Baer, S. Benjamin, 1974); 

3) ріст і формування коренів та періодонта тимчасових зубів. У цей 

період періодонт звичайно простежується в межах сформованої частини 

кореня, а далі його волокна безпосередньо переходять у ростову зону, де тісно 

контактують із кореневою пульпою. У міру подальшого формування кореня 

структурно диференціюються нові ділянки періодонта. Після повного розвитку 

кореня і формування його верхівки протягом одного року триває подальша 

структурна диференціація періодонта (Н. М. Чуприніна, 1970). Періодонт у 

повністю сформованому молочному зубі характеризується пухкою сполучною 

тканиною, великою кількістю клітинних елементів і капілярів. Його структура і 

ширина періодонтальної щілини нестабільні. 
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Період змінного прикусу: 

4) резорбція коренів тимчасових зубів. У цей період одночасно зі 

зміною будови періодонта руйнуються цемент і компактна пластинка в ділянці 

альвеоли. Періодонтальна щілина вкорочується, а періодонт молочних зубів 

перетворюється на грануляції; 

5) внутрішньощелепне формування постійних зубів; 

6) прорізування постійних зубів. 

Період постійного прикусу: 

7) ріст коренів і формування періодонта постійних зубів. 

За рентгенологічною картиною виділяють п’ять стадій формування 

кореня і періодонта (М. Ф. Данилевський, Г. М. Вишняк, А. М. Політун, 1981). 

1. Стадія росту кореня в довжину і формування крайового періодонта 

(рис. 1). 

2. Стадія несформованої верхівки кореня і формування бічного 

періодонта (рис. 2). 

3. Стадія незакритої верхівки кореня (рис. 3). 

4. Стадія закритої верхівки кореня. Періодонтальна щілина біля верхівки 

розширена, верхівковий періодонт на стадії формування. 

5. Стадія повністю сформованого періодонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Внутрішньоротова рентгенограма дитини віком 8 років. 

  Корені зуба 46 сформовані на 2/3 
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Рис. 2. Внутрішньоротова рентгенограма дитини віком 9 років. 

  Корені зуба 36 сформовані повністю, продовжується 

формування верхівок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Внутрішньоротова рентгенограма дитини віком 10 років. 

  Корені зуба 46 сформовані повністю, стінки кореня у верхівки 

зімкнуті не повністю 

 

Рентгенологічно періодонтальна щілина в повністю сформованому зубі у 

дітей ширша, ніж у дорослих (у межах 0,25 – 0,35 мм), але по-різному в певних 

ділянках: вона ширша біля шийки зуба і верхівки кореня, порівняно вузька – в 

середній частині. 

Морфологічно та функціонально виділяють ділянки крайового, бічного і 

верхівкового періодонта. 

У крайовій частині періодонта виділяють 14 головних напрямків 

колагенових волокон (Fenesis, 1952). Горизонтальні волокна періодонта від 

кістки альвеолярного відростка переходять у цемент, у ясна, а від зуба – до 

ясен. Ряд фіброзних пучків ідуть навколо зуба і з’єднують різноспрямовані 



 12 

волокна в загальне сплетення, яке називається коловою зв’язкою зуба. Вона 

охоплює шийку зуба у вигляді кільця, утворює дно фізіологічної кишені, фіксує 

зуб і запобігає проникненню мікрофлори в періодонт. 

У бічній частині періодонта волокна розміщуються під кутом 45 градусів 

від альвеолярної стінки до кореня зуба, у верхівковій частині – віялоподібно. 

Крім того, усі волокна періодонта взаємно перехрещуються, що запобігає 

переміщенню зуба навколо своєї осі. 

Колагенові волокна періодонта в дітей відрізняються низьким ступенем 

зрілості та щільності, меншою кількістю на одиницю площі у порівнянні з 

дорослими. 

1.4. Особливості будови цементу у віковому аспекті 

Розвиток цементу у віковому аспекті пов’язаний із ростом, резорбцією 

коренів тимчасових і формуванням коренів постійних зубів. 

Розрізняють безклітинний цемент, що покриває дентин кореня зуба, і 

клітинний, до складу якого входять цементоцити і який знаходиться в ділянці 

верхівки кореня та біфуркації коренів. 

У період тимчасового прикусу клітинний цемент розвинутий недостатньо 

і виявляється в ділянці верхівок коренів молочних зубів. До моменту початку 

резорбції коренів шар клітинного цементу поступово збільшується (В. Г. 

Васильєв, 1973). Цемент молочних зубів має меншу щільність у порівнянні з 

постійними зубами у зв’язку з тим, що містить більше органічних речовин і має 

нижчий ступінь мінералізації (P. Baer, S. Benjamin, 1974). 

У період змінного прикусу збільшується кількість цементоцитів, що 

пов’язано з резорбцією коренів. 

У період постійного прикусу більша частина (2/3) сформованих коренів 

покрита безклітинним цементом, тоді як апікальна третина коренів – клітинним 

цементом. Товща клітинного цементу повільно збільшується з віком. 

Проривні цементні волокна з’єднуються з волокнами періодонта і 

проникають у альвеолярний відросток, що забезпечує фіксацію зуба. 
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1.5. Особливості будови альвеолярного відростка в дитячому 

віці 

Альвеолярний відросток починає формуватися в ранній період 

внутрішньоутробного розвитку з мезенхіми навколо зачатка зуба. Подальший 

ріст і розвиток альвеолярного відростка відбуваються одночасно з розвитком та 

прорізуванням зубів, формуванням їхніх коренів. 

Кісткова тканина альвеолярного відростка складається з компактної та 

губчастої речовин. Компактна речовина розташована з оральної та 

вестибулярної поверхонь кореня зуба і складається з кісткових пластинок і 

системи остеонів. Між шарами компактної пластинки розміщується губчаста 

речовина, яка складається з переплетених між собою кісткових балок. Їх 

напрямок зумовлений функцією зубів, діючою силою жувального 

навантаження. Кістковомозкові порожнини виповнені жировим кістковим 

мозком. Компактна речовина пронизана каналами, через які в періодонт 

проходять кровоносні судини і нерви. 

У віці 6 – 7 місяців, коли з’являється перший зуб, альвеолярний відросток 

починає рости у висоту. Його активний розвиток триває у міру формування 

молочного прикусу: альвеолярний відросток стає вищим, утворюються 

міжальвеолярні та міжкореневі перегородки, потовщуються стінки зубних 

альвеол. Кістка альвеолярного відростка утворюється шляхом осифікації 

білкової матриці за участі мінеральних солей кальцію, фосфору, 

мікроелементів. Альвеолярний відросток у дітей має нижчий ступінь 

мінералізації у порівнянні з дорослими. У дітей і підлітків губчаста речовина 

виповнена червоним кістковим мозком з активною гемопоетичною функцією. У 

старшому віці з’являється жовтий кістковий мозок. Особливістю альвеолярного 

відростка в дітей є наявність широких каналів остеонів, тонких і ніжних, рідко 

розташованих кісткових перегородок. Пористий альвеолярний відросток 

містить фолікули молочних і постійних зубів. 

Альвеолярний відросток покритий окістям, яке в дітей складається з 
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трьох шарів: адвентиційного, фіброзно-еластичного й остеобластичного. Кістка 

росте апозиційним шляхом в основному за рахунок окістя. У дорослих 

остеобластичний шар змінюється на фіброзний, який бідний на клітинні 

елементи і тому не має остеогенних властивостей. 

Рентгенологічна картина альвеолярного відростка в дітей і підлітків має 

певні особливості щодо висоти міжальвеолярних перегородок, форми їхніх 

вершин, структури губчастої та компактної речовин (Н. М. Чуприніна, 1964; І. 

О. Новік, Г. М. Вишняк, Р. І. Смолянова, 1957; Н. А. Рабухіна, 1976). Після 

повного формування тимчасового прикусу вершини міжальвеолярних 

перегородок розташовуються трохи нижче рівня емалево-цементної межі. 

Верхівка перегородки нижніх медіальних різців часто роздвоєна. Постійне 

роздвоєння верхівки перегородки спостерігається у верхніх медіальних різців. 

У ділянці бічних фронтальних зубів форма міжальвеолярних перегородок до 4-

річного віку частіше заокруглена, потім вона змінюється на плескату. Вершини 

міжальвеолярних перегородок між кутніми зубами мають плескату форму у 

вигляді трапеції. Кістковий малюнок великопетлистий, малодиференційований. 

Періодонтальні щілини всіх зубів у дітей і підлітків майже у два рази ширші, 

ніж у дорослих, а кортикальні пластинки ширші, але менш інтенсивні (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Панорамний рентгенівський знімок щелеп дитини з тимчасовим 

прикусом (вік дитини – 5 років) 
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Під час розсмоктування коренів молочних зубів міжальвеолярні 

перегородки втрачають мінеральну основу і повільно повністю 

розсмоктуються. 

У період змінного прикусу одночасно із розсмоктуванням коренів 

молочних зубів резорбуються також стінки зубних альвеол, міжальвеолярні та 

міжкореневі перегородки. Під час прорізування постійних зубів формуються 

нові зубні альвеоли. 

Формування міжальвеолярних і міжкореневих перегородок починається з 

їхніх вершин і поступово продовжується в напрямку до тіла щелепи. 

Закінчується створення зубних альвеол одночасно з повним формуванням 

кореня зуба і періодонта (І. О. Новік, Г. М. Вишняк, Р. І. Смолянова, 1957; Н. 

М. Чуприніна, 1969). 

У період прорізування постійних зубів альвеолярний край зазнає значних 

змін. Спочатку вершини міжальвеолярних перегородок несформовані, мають 

дещо зрізані контури в бік зуба, що прорізується, і розташовуються вище 

емалево-цементної межі. Періодонтальна щілина біля шийки такого зуба 

розширена (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Панорамний рентгенівський знімок щелеп дитини зі змінним 

прикусом (вік дитини – 7 років) 
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Із закінченням прорізування зубів вершини міжальвеолярних перегородок 

набувають властивих їм обрисів і мають певне співвідношення до емалево-

цементної межі. У ділянці фронтальних зубів у віці 7 – 8 років вершини 

міжальвеолярних перегородок містяться в ділянці емалево-цементної межі, в 9 

– 12 років – близько до неї, а в 13 – 15 років – трохи нижче. Міжальвеолярні 

перегородки в ділянці жувальних зубів розташовуються частіше на рівні 

емалево-цементної межі. У ділянці нижніх фронтальних зубів вершини 

міжальвеолярних перегородок частіше мають форму конуса, зрідка – форму 

купола. Між нижніми центральними різцями інколи виявляється перегородка, в 

якої вершина має напівмісяцеву вирізку. Міжальвеолярні перегородки, 

розташовані між премолярами і молярами, нагадують зрізаний конус або 

трапецію із заокругленою чи плескатою вершиною (рис. 6, 7, 8). 

Незалежно від форми вершин міжальвеолярні перегородки по периферії 

облямовуються безперервним компактним шаром, що є важливим показником 

їх нормального стану. 

 

 

 

Рис. 6. Панорамний рентгенівський знімок щелеп дитини зі змінним 

прикусом (вік дитини – 8 років) 

 



 17 

 

 

Рис. 7. Панорамний рентгенівський знімок щелеп дитини зі змінним 

прикусом (вік дитини – 9 років) 

 

 

 

 

Рис. 8. Панорамний рентгенівський знімок щелеп дитини з постійним 

прикусом (вік підлітка – 13 років) 

 

У період постійного прикусу сформована кісткова тканина має чітко 

виражені губчасту речовину і тверді пластинки. У дітей і підлітків губчаста 

речовина має різну петлистість. Біля верхівок перегородок петлистість кістки 

менша, ближче до основи – більша. Великопетлистий малюнок губчастої 

речовини міжальвеолярних перегородок частіше трапляється на верхній 
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щелепі, рідше – на нижній. Форма і висота міжзубних перегородок можуть 

варіювати залежно від форми зубів і відстані між ними. Але незалежно від 

форми і висоти міжальвеолярних перегородок здорова кісткова тканина 

періодонта характеризується наявністю чітких решітчастих пластинок (рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9. Панорамний рентгенівський знімок щелеп дитини з постійним 

прикусом (вік підлітка – 14 років) 

 

1.6. Кровопостачання пародонта 

Кровопостачання пародонта здійснюється через зовнішню сонну 

артерію. Зуби, періодонт, ясна, альвеолярний відросток щелеп постачаються 

кров’ю через верхньощелепну артерію, яка віддає гілки: нижню альвеолярну 

артерію, задню верхню альвеолярну і підочну, від якої відходять передні верхні 

альвеолярні артерії та зубні гілки. 

На відміну від дорослих, у дітей і підлітків унаслідок структурно-

функціональної перебудови тканин пародонта виявляють нестійкість, динамізм 

вікових показників кровообігу. 

Ступінь васкуляризації окремих ділянок пародонта неоднаковий, 

підвищується в напрямку від різців. Інтенсивніше постачаються кров’ю 

маргінальна частина пародонта (ясенні сосочки, крайовий періодонт, вершини 

міжальвеолярних перегородок) і верхівкова ділянка зубів, помірно – середні 
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відділи, сильне кровопостачання мають медіальний і дистальний боки зубів 

(Born, 1966). 

Тканини пародонта мають усі структурні ланки мікроциркуляторного 

русла: артеріоли, прекапіляри, капіляри, посткапіляри, венули (В. М. Уваров, 

1934; І. О. Новік, 1964 та ін.). Для тканин пародонта характерна наявність 

великої кількості колатералів за рахунок судинних анастомозів мікросудин 

пульпи, періодонта, кістки, ясен. Саме з наявністю цих анастомозів пов’язують 

один із механізмів регуляції тиску під час жування. 

У дітей раннього віку кровоносні судини ясен розташовані майже під 

самою базальною мембраною. Із віком, після остаточного формування 

постійного прикусу, базальна мембрана відокремлена порівняно товстим шаром 

колагенових волокон. 

Кровообіг у тканинах пародонта регулюється нейро- і міогенними 

механізмами (А. А. Прохончуков, Н. К. Логинова, Н. А. Жижина, 1980). 

1.7. Лімфообіг пародонта 

Лімфообіг пародонта. Тканини пародонта багаті на лімфатичні судини. 

Від лакунарних розширень лімфатичних судин відходять сплетення у вигляді 

клубочків, які розташовуються під сплетенням капілярів. 

Лімфатичні судини ясен утворюють два сплетення: поверхневе і глибоке. 

Поверхневе сплетення складається з тонких судин, які з’єднуються з глибоким 

сплетенням і утворюють у ясенних сосочках мережу, що огортає кровоносні 

судини. 

Лімфатичні судини тканин пародонта утворюють лімфатичну мережу, яка 

містить лімфатичні судини пульпи, альвеолярного відростка та ясен. Лімфа 

через відвідні судини пульпи і періодонта проходить у товщу альвеолярного 

відростка і щелепи та вливається в регіонарні лімфатичні вузли. 

1.8. Іннервація пародонта 

Іннервація пародонта забезпечується гілками трійчастого нерва: 

верхньощелепним і нижньощелепним нервами. 



 20 

У товщі альвеолярної кістки хід нервових волокон відповідає судинній 

мережі. 

У тканинах пародонта наявні густа мережа нервових волокон і велика 

кількість рецепторів. 

Густа іннерваційна мережа поєднує тканини в одне ціле: нервові волокна 

з альвеолярної кістки прямують до пульпи зуба, цементу, періодонта, а в 

ділянці альвеолярного краю переходять із періодонта в ясенний край і ясенні 

сосочки (М. Ф. Данилевський, Г. М. Вишняк, А. М. Політун, 1981). 
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Розділ 2 

ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ ХВОРОБ ПАРОДОНТА 

 

Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує хворобами пародонта 

вважати всі патологічні процеси, які виникають у ньому. Вони можуть 

обмежуватися лише однією складовою частиною періодонта, уражувати кілька 

або всі його структури (Заболевания пародонта: ВОЗ. – Серия технических 

докладов. – № 207. – Женева, 1981). 

Численні епідеміологічні дослідження свідчать про те, що запальні 

хвороби пародонта в дітей широко розповсюджені та варіюють залежно від 

віку, місцевих і загальних уражувальних факторів. 

2.1. Місцеві етіологічні чинники хвороб пародонта 

Місцеві етіологічні чинники хвороб пародонта 

1. Нашарування на поверхні зубів: зубний наліт, зубна бляшка, зубний 

камінь. 

2. Зменшення секреції слини. 

3. Травмувальні чинники: каріозні порожнини, неповноцінні пломби. 

4. Неякісно виготовлені oртодонтичні апарати. 

5. Аномалії положення зубів та патологія прикусу (скупченість, дистопія). 

6. Порушення носового дихання. 

7. Аномалії будови і розташування деяких м’яких тканин порожнини рота 

(мілкий присінок порожнини рота, виражені тяжі слизової оболонки, аномальне 

прикріплення вуздечок губів та язика). 

8. Функціональне недовантаження або перевантаження щелепно-лицевої 

ділянки. 

За даними ВООЗ, одним із провідних чинників хвороб пародонта в дітей є 

відкладення на зубах. Численні дані вітчизняних і зарубіжних дослідників 

свідчать про те, що високий відсоток запальних хвороб пародонта в дітей 

спричинений відсутністю або незадовільним гігієнічним доглядом за 
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порожниною рота. Натепер клінічно й експериментально встановлено: без 

бляшки немає пародонтиту. Інтенсивність утворення зубного нальоту майже в 

90 % випадків визначає тяжкість його перебігу (Genko, 1977). 

Зубна бляшка розташовується над пелікулою зуба і зустрічається над 

яснами і під яснами. Над’ясенна зубна бляшка складається переважно з 

грампозитивних мікроорганізмів, під’ясенна – із грамнегативних. Утворення 

бляшки починається з приєднання моношару бактерій до набутої пелікули або 

поверхні зуба. За здорових ясен на зубах наявна невелика кількість бляшки, яка 

складається з грампозитивних бактерій: Str. mitior, Str. sanguis, актиноміцет (A. 

naeslundii, A. viscosus), коринебактерій, а також невеликої кількості 

грамнегативних коків (Neisseria, Veillonella). 

Формування незрілої бляшки регулюється ступенем очищення 

порожнини рота: чим гірша гігієна, тим швидше дозріває бляшка. 

Дослідження зубної бляшки показали, що молода зріла зубна бляшка має 

визначену гістологічну структуру. У ній є клітини (епітеліальні, лімфоцити, 

макрофаги), міжклітинна речовина і тканинна рідина. Через кілька днів після 

дозрівання її можна розділити на клітинні та безклітинні компоненти. Органічні 

та неорганічні компоненти складають чверть маси бляшки. Бактерії – 

приблизно 75 % твердого залишку. 

Тривале надлишкове утворення зубного нальоту створює умови для його 

колонізації пародонтопатогенними бактеріями. У зубному нальоті дітей як із 

клінічними маніфестними формами хвороб тканин пародонта, так і з інтактним 

пародонтом виявляють такі пародонтопатогенні бактерії: Porphyromonas 

gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Tannerella forsythensis. 

Результати сучасних досліджень підтвердили етіологічну роль Bakteroides 

forsythus, P.gingivalis та A.actinomycetemcomitans у виникненні хвороб 

пародонта і виявили патогенетичну значущість таких мікроорганізмів: C.rectus, 

E.nodatum, F. nucleatum, P. intermedia/nigrescens, P.micros, S.intermedium 

T.denticola (Н. О. Савичук, 2008). 

Дія мікроорганізмів на пародонт має двофазний характер. Перша фаза – 
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це адгезія бактерій до тканин пародонта і колонізація ясенної борозни. Друга 

фаза – інвазія бактерій у тканини пародонта. 

На схемі (рис. 10) показані основні моменти участі мікроорганізмів 

зубного нальоту в патогенезі гінгівіту і пародонтиту (В.Є. Скляр і співавт., 

1990). 

 

Мікроорганізми порожнини рота 

 

Мікроорганізми                          Зубний наліт                      Ясенний наліт 

     зубоясенної кишені 

 

                                                     Патогенні фактори 

                                                                                                       Лейкоцити 

Бактеріальні агенти                                                                             Гінгівіт 

Хемотаксичні антигени 

 

Секреція лізосомних ферментів, 

бласттрансформація лімфоцитів, 

секреція лімфокінів, активація остеокластів 

  

Пародонтит 

  

Рис. 10. Схема участі мікроорганізмів зубного нальоту в патогенезі 

хвороб пародонта 

 

Постійний контакт слизової оболонки ясен із мікроорганізмами 

порожнини рота призводить до виникнення автоімунних процесів, які 

спричиняють альтеративні зміни пародонта. До того ж тяжкість ураження ясен 

залежить від загальної кількості та ступеня вірулентності мікроорганізмів 

зубного нальоту (Zappa et al., 1968). 

Антигени зубної бляшки стимулюють хемотаксис поліморфноядерних 
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лейкоцитів, які скупчуються в ділянці запалення. Кількість поліморфноядерних 

лейкоцитів корелює зі ступенем мікробного обсіменіння тканин пародонта 

(Meijer, 1983). 

Цитотоксична дія лейкоцитів пов’язана із секрецією лізосомальних 

ферментів, що мають деструктивну дію (А. А. Адо, 1977), а також різних 

медіаторів запалення (гістаміну, гепарину, простагландинів і т. ін.) (Crewel et 

al., 1977). Окрім цього, вони здатні за допомогою хемотаксичної реакції 

доправляти в ділянку ураження імунокомпетентні клітини, які виробляють 

антитіла. Найбільш виражені антигенні властивості мають мукопептиди 

клітинної оболонки грампозитивних і ліпополісахариди (ендотоксини) 

грамнегативних бактерій. Ендотоксини здатні досить легко проникати крізь 

епітелій ясен за рахунок підвищеної проникності гістогематичного бар’єра та 

активувати деякі компоненти системи комплементу, що викликає відповідні 

імунні реакції гуморального і клітинного типів та призводить до розвитку 

запалення тканин пародонта з їх подальшою деструкцією. Гістологічні 

дослідження показали, що ендотоксини, у першу чергу, уражують нервові 

закінчення, що порушує нервово-трофічні процеси в пародонті (Lehmans, 1972). 

При значному запаленні ясен понад 60 % усіх клітинних елементів тканин 

пародонта становлять лімфоцити (Page, Schroeder, 1976). За наявності 

лізосомних ферментів вони вступають у реакцію бласттрансформації, при якій 

В-лімфоцити перетворюються в плазматичні клітини, а Т-лімфоцити – у тучні. 

Для реакції бласттрансформації Т-лімфоцитів велике значення має міжклітинна 

взаємодія макрофагів і Т-лімфоцитів (Baker, Tondreau, 1985). Під час 

дегрануляції тучних клітин у тканини пародонта виходять медіатори запалення. 

Антигенні компоненти бактерій спричиняють гіперсенсибілізацію 

лімфоцитів, що може призвести до утворення мутантних лімфоцитів, які 

обумовлюють патологічні зміни альвеолярної кістки. Така сенсибілізація 

лімфоцитів призводить до альтерації тканин пародонта з утворенням тканинних 

автоантигенів. За порушення функціонального стану Т-лімфоцитів при 

хронічній дії автоантигенів починається безконтрольна активація імунної 
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відповіді на антиген, що і визначає тяжкість клінічного перебігу хвороби (Т. Н. 

Иванюшко, 1984). Крім того, сенсибілізовані Т-лімфоцити секретують 

медіатори уповільненої гіперчутливості – лімфокіни, які здатні активувати 

проколагеназу, посилювати хемотаксис поліморфонуклеарів і моноцитів, 

стимулювати дію остеокластів, підвищувати судинну проникність (Mackler et 

al., 1974). Клінічна стабілізація процесу в тканинах пародонта пов’язана з 

активацією Т-супресорів (И. С. Мащенко и соавт., 1984). 

Ферменти, які виробляють мікроорганізми зубного нальоту, спричиняють 

токсичну і деструктивну дії на пародонт. Вони здатні порушувати плазматичні 

та мітохондріальні мембрани, легко розчиняти колаген дентину зуба (Г. Ф. 

Карпенко и соавт., 1976). Проникненню ферментів у тканини ясен сприяє 

бактеріальна гіалуронідаза, яка викликає деполімеризацію міжклітинної 

речовини епітелію і сполучної тканини, вакуолізацію фібробластів, різке 

розширення мікросудин і розвиток лейкоцитарної інфільтрації. Її патогенна дія 

потенціюється колагеназою. Крім того, колагеназа гідролізує колаген ясен і 

кістки альвеолярного відростка. 

Бактеріальна нейрамінідаза здатна підвищувати проникність судин і 

пригнічувати імунокомпетентні клітини. Фосфоліпаза С лізує мембрани 

лейкоцитів і гальмує захисну фагоцитарну відповідь. Протеази зубної бляшки 

здатні розщеплювати імуноглобулін А слини. Поява кровотечі ясен пов’язана з 

дією ферменту мікробного походження – еластази. Отже, усі бактеріальні 

ферменти тією чи іншою мірою токсично діють на пародонт, але здебільшого 

це притаманне протеолітичним ферментам (А. С. Сыновец, А. П. Левицкий, 

1979). До складу полімікробних асоціацій умовно-патогенних мікроорганізмів, 

пов’язаних із виникненням і прогресуванням хвороб пародонта, можуть 

входити віруси, передусім віруси герпесу (вірус простого герпесу, вірус 

Епштейна – Барра) (Н. О. Савичук, 2008). 

Формування асоціацій мікроорганізмів, грибків, найпростіших 

супроводжується поглибленням патогенетично значущих механізмів 

прогресування хвороб пародонта. 
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Суттєво впливає на стан тканин пародонта над’ясенний зубний камінь. У 

молодшому віці він майже не трапляється. У період змінного прикусу 

спостерігається наростання над’ясенного зубного каменя, але ці відкладення 

незначні і мають м’яку консистенцію, переважно локалізуються в пришийковій 

ділянці зубів. 

Стадії розвитку зубних відкладень співвідносяться зі змінами стану 

тканин пародонта (С. Б. Улітовський, 1999). 

1 стадія – зубна бляшка; стан пародонта в нормі, без патологічних змін; 

2 стадія – м’який наліт; стан пародонта залежить від інтенсивності 

нальоту, місця утворення і характеру поширеності: або відсутній його вплив на 

тканини пародонта, або мають місце різні ступені прояву гінгівіту, у тому числі 

наростаюче запалення між’ясенного сосочка; 

3 стадія – твердий зубний наліт; завжди впливає на стан пародонта – від 

запалення, атрофії до склерозування з різними ступенями деструкції (резорбція 

міжальвеолярних і кореневих перегородок); 

4 стадія – м’який зубний наліт із незначним над’ясенним зубним 

каменем (початкова стадія його формування), не супроводжується руйнуванням 

зубоясенної борозни. 

Виникає гінгівіт із запаленням прилеглих ясен і міжзубного сосочка, їх 

гіперемією та кровоточивістю 1 ступеня (на рентгенограмі – незначна 

деструкція верхівок міжальвеолярних перегородок); 

5 стадія – значне відкладення над’ясенного каменя (стадія інтенсивного 

росту назовні) без руйнування зубоясенної борозни. 

Виникає гінгівіт із найбільш вираженими проявами запалення, гіперемії 

та ціанотичності прилеглих до зуба м’яких тканин. Кровоточивість ясен 1 – 2 

ступенів. Цілість зубоясенної борозни збережена, але рентгенологічно 

визначається прогресуюча резорбція верхівок міжальвеолярних перегородок; 

6 стадія – значне відкладення над’ясенного каменя з руйнуванням 

зубоясенної борозни. 

Усі прояви, характерні для попередньої стадії, із початком руйнування 
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зубоясенної борозни, проникненням інфекції в періодонт і ростом каменя вниз 

по кореню; починається формування пародонтальної кишені; 

7 стадія – початкова стадія формування під’ясенного каменя (стадія 

початкового росту всередину). 

Зовнішні ознаки мало чим відрізняються від явищ, наведених у 

попередньому пункті. Але якщо камінь збільшується, то клінічні прояви 

патологічного процесу посилюються; 

8 стадія – середня стадія розвитку під’ясенного зубного каменя (стадія 

значного росту всередину). 

Основні процеси переміщуються ззовні всередину пародонта. З’являється 

значна пародонтальна кишеня (4 – 7 мм), відбуваються активні процеси 

резорбції міжальвеолярних перегородок, у процес може втягуватися 

міжкоренева перегородка. Можливе формування кісткової кишені. Зубний 

камінь охоплює до половини довжини кореня; 

9 стадія – стадія значного утворення під’ясенного каменя (стадія 

інтенсивного росту всередину). 

Зміни, які виникли на попередній стадії, посилюються: пародонтальна 

кишеня – понад 7 мм аж до верхівки кореня. Зубний камінь охоплює понад 

половини довжини кореня. 

Отже, накопичення зубних відкладень призводить до хронічних хвороб 

пародонта. У профілактиці утворення зубних відкладень мають значення 

регулярна гігієна ротової порожнини і характер харчування дитини. 

Перевантаження харчового раціону вуглеводами і м’якою їжею затримує 

залишки на ретенційних ділянках поверхонь коронок зубів або в каріозних 

порожнинах. 

Дуже часто в дитячому віці запальні процеси в тканинах пародонта 

виникають унаслідок хронічної травми ясен. Причиною травм стають гострі 

краї каріозних порожнин на контактних поверхнях зубів і в пришийковій 

ділянці, навислі пломби при дефектах пломбування, відсутність або 

формування контактного пункту за наявності протипоказань. 
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До виникнення і розвитку хвороб пародонта часто призводять аномалії 

положення зубів і зубощелепні деформації. Це пов’язано з порушенням 

нормального функціонування пародонта, перевантаженням одних ділянок і 

функціональним недовантаженням інших. Слід підкреслити, що в дітей із 

патологією прикусу причиною запалення пародонта може бути травмування 

деталями неякісно виготовлених ортодонтичних апаратів. 

Розвиток патології прикусу часто зумовлений шкідливими звичками, 

патологією носоглотки (А. И. Бетельман и соавт., 1978). Ці фактори посилюють 

шкідливий вплив аномалій на пародонт, а сухість слизової оболонки, киснева 

недостатність тканин, що виникають при цьому (Ф. А. Лазутка, 1960), 

призводять до зниження місцевого імунітету в тканинах пародонта. 

Іншими призвідними чинниками розвитку хвороб пародонта є 

гіподинамія зубощелепної системи і функціональна недостатність тканин 

пародонта. Це зумовлено зміною фізико-хімічного складу їжі, яка стала менш 

грубою, термічно і механічно обробленою. За останні 100 років майже у 25 

разів зросло споживання рафінованих цукрів, які сприяють утворенню зубного 

нальоту. 

Недостатність функції жувального апарата знижує резистентність тканин 

пародонта до зовнішніх подразників, сприяє інтенсивному утворенню зубного 

нальоту, що призводить до розвитку запалення; розвиваються дистрофічні 

порушення з ураженням колагенових волокон періодонта й атрофія підлеглої 

кісткової тканини (Glikman, 1967). 

Виникнення хвороб пародонта можливе за недостатньої глибини присінка 

порожнини рота, неправильного анатомічного формування і прикріплення 

вуздечок губів і язика. 

Присінок порожнини рота вважається мілким, якщо відстань від 

маргінального краю ясен до горизонтального рівня перехідної складки не 

перевищує 5 мм, середнім – 5 – 10 мм і глибоким – понад 10 мм.  Вуздечка має 

бути ніжною, еластичною, рухомою при переміщенні губів або язика. 

Аномальним є прикріплення вуздечок до альвеолярного відростка на рівні 
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верхівки ясенного сосочка. Патологічний вплив аномальної вуздечки губи на 

ясенний сосочок або глибини присінка порожнини рота на тканини ясен 

виявляють шляхом горизонтального відведення губи або щоки в ділянці 

верхньої чи нижньої щелеп. За наявності масивних, щільних вуздечок, високого 

їх прикріплення, мілкого присінка порожнини рота створюються умови для 

хронічної функціональної травми і порушення обмінних процесів у цій ділянці. 

Із метою профілактики хвороб пародонта в таких випадках можна 

застосовувати масаж ясен, спеціальні фізичні вправи, а в тяжких випадках – 

оперативну корекцію тканин присінка порожнини рота. 

2.2. Загальні етіологічні чинники хвороб пародонта 

Загальні етіологічні чинники хвороб пародонта 

1. Порушення ендокринної системи. 

2. Гормональні дисфункції в пубертатний період. 

3. Порушення обміну речовин, гіповітамінози. 

4. Нервово-трофічні розлади. 

5. Хвороби шлунково-кишкового тракту. 

6. Серцево-судинні хвороби. 

На ступінь деструктивних змін тканин пародонта впливає резистентність 

організму, яка залежить від низки факторів. Так, розвиток пародонтиту нерідко 

супроводжують дисфункції ендокринної системи (Е. В. Боровский и соавт., 

1973; Г. В. Вишняк, 1974). Дуже тяжкий перебіг пародонтиту в дітей, хворих на 

цукровий діабет. Він характеризується судинними змінами та змінами 

репаративних або захисних функцій організму, які знижують його 

резистентність. Відбуваються локальні зміни пародонта: ангіопатія, гіпоксія і 

зниження стійкості тканин до місцевих патогенних факторів. Окрім того, 

високий рівень глюкози в слині сприяє інтенсивному утворенню зубного 

нальоту, протеолітична активність якого в 5 разів вища за норму. 

Зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз) супроводжується 

досить агресивним запаленням ясен. Ці процеси в пародонті виникають також і 



 30 

в разі порушення функції прищитоподібної залози. 

Велика група хвороб пародонта в дітей і підлітків виникає в разі 

порушення балансу статевих гормонів у пубертатний період. У патогенезі 

гінгівіту, зумовленого дисфункцією гормонів, важливу роль відіграє порушення 

еволюції та функції епітелію слизової оболонки порожнини рота і ясен. У 

період статевого дозрівання в підлітків можуть розвинутися ювенільний 

пародонтит і ювенільний остеопороз. У дівчаток із порушенням менструальної 

функції часто спостерігаються зміни в тканинах пародонта внаслідок 

недостатнього вироблення естрогенів, порушення формування кісткової 

тканини. 

У дитячому віці особливо виражений взаємозв’язок процесів 

моделювання і мінералізації альвеолярної кістки з функцією гіпоталамо-

гіпофізарної системи. Порушення функціонального стану системи «гіпоталамус 

– гіпофіз – статеві залози» призводять до погіршення процесів мінералізації 

кісткової тканини скелета й альвеолярної кістки (Н. О. Савичук, 2008). 

На думку багатьох дослідників, хвороби органів травної системи – це 

найчастіша причина розвитку гінгівіту ендогенного походження. 

Патологічні зміни в тканинах пародонта дітей виявлені при хронічних 

гастритах, хворобах печінки і жовчного міхура, при ураженні кишок (О. І. 

Рибаков, Г. В. Банченко, 1979). 

Хронічні хвороби дихальних шляхів розглядають як ризикасоційовані 

щодо хвороб пародонта. Важливим механізмом формування патогенетичного 

взаємозв’язку цих хвороб є інфекційний чинник – патологічна контамінація 

дихальних шляхів Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

представниками кишкової мікрофлори з порожнини рота, яка, найімовірніше, 

виникає після інтубації, бронхоскопії і т. ін. Надалі рецидиви хронічних хвороб 

дихальних шляхів пов’язані з активністю зазначеної мікрофлори (Н. О. 

Савичук, 2008). 

До запалення тканин пародонта може призводити дефіцит в організмі 

ряду вітамінів: аскорбінової кислоти, тіаміну, ретинолу, токоферолу. Дефіцит 
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аскорбінової кислоти порушує синтез колагену та обмін деяких 

мукополісахаридів, гальмує процес формування кісткової тканини, знижує 

резистентність тканин пародонта до інфекції. Тяжка форма недостатності 

аскорбінової кислоти може бути важливим, але не пусковим чинником у 

розвитку хвороб пародонта. Дефіцит ретинолу і токоферолу впливає на процес 

епітелізації ясен і таким чином спричиняє запалення. Доведено: чим вищий 

ступінь запалення в яснах, тим нижчий вміст ретинолу в сироватці крові. 

В основі неврогенної теорії розвитку пародонтиту лежать трофічні 

порушення центральних і периферичних відділів нервової системи. 

Підтвердженням цього є висока поширеність і тяжкий ступінь ураження 

пародонта в дітей, хворих на олігофренію, хворобу Дауна, інші хвороби 

нервової системи органічного характеру. Установлений тісний патогенетичний 

зв’язок між порушеннями функції вегетативної нервової системи і розвитком 

запальних хвороб тканин пародонта. У підлітковий період на фоні становлення 

вагусної регуляції спостерігаються явища різкого посилення симпатичних 

впливів, що супроводжується запальними і деструктивними явищами в 

тканинах пародонта. Такі зміни у функціональному стані організму ведуть до 

розвитку місцевої тканинної дистрофії (Т. Н. Модина, Е. В. Мамаева, 2006). 

Сучасні підходи до етіології та патогенезу хвороб тканин пародонта 

передбачають значущість таких факторів ризику, як онкологічні хвороби, 

СНІД, герпетичні інфекції, автоімунні хвороби (хвороба Крона, ревматоїдний 

артрит), туберкульоз, сифіліс та ін. Указують також на вікові (підвищення 

ймовірності з віком), гендерні (підвищення ймовірності в жінок), расові, 

національні та інші (незадовільні соціальні умови, зубощелепні аномалії, 

ротове дихання) фактори ризику. 

Отже, взаємозв’язок формування і прогресування хронічних 

загальносоматичних хвороб і хвороб тканин пародонта як мультифакторних 

реалізується патогенетично значимими змінами метаболізму і гемодинаміки, 

імунологічними, нейрорегуляторними та дисбіотичними порушеннями (Н. О. 

Савичук, 2008). 
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Розділ 3 

ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ХВОРОБАМИ 

ПАРОДОНТА 

 

3.1. Клінічні методи обстеження дітей для оцінки стану 

тканин пародонта і виявлення чинників ризику його 

захворювання 

Вікові зміни дитячого організму, анатомо-гістологічні та фізіологічні 

особливості зубощелепного апарата в дітей і підлітків зумовлюють своєрідність 

методичних прийомів їх обстеження в періоди функціонування тимчасових і 

постійних зубів. 

Візуальне дослідження проводять для визначення стану тканин пародонта 

і місцевих етіологічних факторів хвороби пародонта. 

Огляд розпочинають із встановлення глибини присінка порожнини рота. 

За допомогою градуйованого зонда визначають у міліметрах відстань від краю 

маргінальних ясен до горизонтального рівня перехідної складки. Присінок 

глибиною до 5 мм вважають мілким, до 10 мм – середнім, понад 10 мм – 

глибоким. 

Вуздечки губів оглядають для визначення аномалій їхньої будови. 

Показником фізіологічної норми вважають прикріплення вуздечки верхньої 

губи до альвеолярного відростка біля основи міжзубного сосочка чи вище 

нього, вуздечки нижньої губи – до альвеолярного відростка нижче основи 

міжзубного сосочка. Високе розташування вуздечки нижньої губи спричиняє 

утворення пародонтальних кишень між центральними різцями. Низьке 

прикріплення вуздечки верхньої губи, її гіпертрофія є однією з причин 

діастеми. 

Вивчають прикріплення та форму вуздечки язика (довга, вузька, коротка, 

широка). Нормальна вуздечка язика прикріплюється на нижній поверхні язика, 
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відступаючи від його кінчика на 1,0 – 1,5 см, і на тканинах дна порожнини рота 

дистальніше під’язикових сосочків. При вкороченій вуздечці виникають 

дефекти мовлення, ковтання і жування. На кінчику язика, якщо його висунути, 

утворюється заглибина, язик вигинається вниз і ним неможливо дістати верхні 

зуби. 

Зв’я  зки оцінюють відносно ясенних сосочків: слабкі – ті, що при 

натягненні не змінюють положення сосочків і ясенного краю; середні – ті, що 

прикріплюються на відстані 3 – 4 мм від верхівки сосочка; сильні – ті, що 

прикріплюються до ясенних сосочків і зміщують їх під час руху. 

Під час огляду зубних рядів визначають: 

- стан зубів (каріозні зуби, неповноцінні пломби) з обов’язковим 

застосуванням зондування їх п’яти поверхонь. За необхідності проводять 

перкусію. Вистукування здорового зуба неболюче і супроводжується гучним 

ясним звуком. Зміни в періодонті, резорбція кісткової тканини змінюють силу і 

відтінок звуку, роблять його приглушеним; 

- положення кожного зуба в зубній дузі з реєстрацією аномалій 

положення (скупченість, поворот навколо осі, положення поза дугою та ін.); 

- форму зубних дуг із виявленням зубощелепних деформацій, діастем і 

трем. 

Гігієнічний стан порожнини рота вивчають за допомогою гігієнічних 

індексів. 

Візуально визначають наявність над’ясенного зубного каменя. 

Під’ясенний зубний камінь діагностують за допомогою зондування. 

Оцінка стану ясен 

Здорові ясна рожеві, щільні, верхівки ясенних сосочків загострені, 

просвічуються дрібні судини. 

Для визначення запальних змін ясен застосовують йодну пробу Шиллера-

Писарева. Ясна змазують розчином, до складу якого входять: 1,0 йоду; 2,0 

калію йодиду; 40,0 дистильованої води. Інтенсивність забарвлення прямо 

пропорційна ступеню запального процесу в тканинах ясен. За солом’яно-
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жовтого забарвлення ясен пробу оцінюють як негативну, за світло-коричневого 

– як слабкопозитивну, за темно-бурого – як позитивну. 

Пробу Шиллера-Писарева можна виразити кількісно (у балах), оцінюючи 

забарвлення сосочків у 2 бали, краю ясен – у 4 бали, альвеолярних ясен – у 8 

балів. Отриману загальну суму балів ділять на число зубів, у ділянці яких 

проводили дослідження (зазвичай шість зубів). Йодне число розраховують за 

формулою: 

       сума оцінок біля кожного зуба 

ЙЧ = –––––––––––––––––––––––––––. 

       число обстежених зубів 

Таким чином визначають кількісне значення проби Шиллера-Писарева  

(йодне число Свракова) у балах. Оцінка значень числа Свракова: 

слабко виражений запальний процес – до 2,3 бала; 

помірно виражений запальний процес – 2,67 – 5,0 балів; 

інтенсивний запальний процес – 5,33 – 8,0 балів. 

Вірогідною ознакою здорових ясен є відсутність кровоточивості. Ступінь 

кровоточивості ясен оцінюють за даними анамнезу (за Т. Ф. Виноградовою): 

І ступінь – симптом кровоточивості буває рідко; 

ІІ ступінь – кровоточивість під час чищення зубів; 

ІІІ ступінь – кровоточивість виникає мимовільно, під час уживання 

нетвердої їжі. 

Оцінка стану зубоясенної кишені 

Проводять на основі визначення її глибини, наявності ексудату. 

Розрізняють справжні та несправжні патологічні зубоясенні кишені. 

Несправжні зубоясенні кишені утворюються за рахунок набряку або 

гіпертрофії ясен за збереження цілості колової зв’язки зуба. 

Справжні зубоясенні кишені утворюються при руйнуванні колової 

зв’язки зуба внаслідок патологічного процесу. 

Глибину зубоясенної кишені визначають за допомогою градуйованої 

гладилки або зонда. 
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3.2. Індексна оцінка стану тканин пародонта 

Поширеність та інтенсивність хвороб пародонта в популяції оцінюють за 

результатами обстеження 15-річних підлітків (табл. 3.2.1, 3.2.2). 

Таблиця 3.2.1 

Поширеність ознак ураження пародонта (підлітки віком 15 років) 

Поширеність Кровоточивість ясен Зубний камінь 

низька 0 – 50% 0 – 20% 

середня 51 – 80% 21 – 50% 

висока 81 – 100% 51 – 100% 

 

Таблиця 3.2.2 

Рівень інтенсивності ознак ураження пародонта (підлітки віком 15 років) 

Рівень інтенсивності Кровоточивість ясен Зубний камінь 

низький 0,0 – 0,5 секстанта 0,0 – 1,5 секстанта 

середній 0,6 – 1,5 секстанта 1,6 – 2,5 секстанта 

високий ≥ 1,6 секстанта ≥ 2,6 секстанта 

 

3.3. Індекси для оцінки стану ясен 

Ясенні індекси призначені для оцінки ступеня запалення тканин ясен. 

Вважають, що ступінь запалення ясен зумовлений також підвищеною 

схильністю їх до кровоточивості під час зондування пародонтальним зондом. 

Індекс РМА (папілярно-маргінально-альвеолярний індекс) 

Запропонований Masser і модифікований Parma в 1960 р. 

Використовується для оцінки тяжкості гінгівіту. 

Оцінюють стан ясен біля кожного зуба візуально або після забарвлення їх 

розчином Шиллера-Писарева. При здоровому пародонті слизова оболонка ясен 

забарвлюється в солом’яно-жовтий колір – негативна проба. При хронічному 

запаленні в яснах збільшується кількість глікогену, який забарвлюється йодом у 

коричневий колір: від світло-коричневого при легкому запаленні 
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(слабкопозитивна проба) до темно-коричневого при тяжкому ступені запалення 

– позитивна проба. 

Індекс РМА оцінюють за такими критеріями: 

0 – відсутність запалення; 

1 – запалення тільки ясенного сосочка (Р); 

2 – запалення маргінальних ясен (М); 

3 – запалення альвеолярних ясен (А). 

Індекс РМА обчислюють за формулою: 

сума балів 

РМА = –––––––––––––––––– × 100%. 

3 × кількість зубів 

Кількість зубів (якщо збережена цілість зубних рядів) ураховують 

залежно від віку пацієнта: 

6 – 11 років – 24 зуби; 

12 – 14 років – 28 зубів; 

15 років і старші – 30 зубів. 

При відсутності зубів ділять на кількість зубів, наявних у порожнині рота. 

У нормі індекс РМА дорівнює 0. Чим більше цифрове значення індексу, 

тим вища інтенсивність гінгівіту. 

Критерії оцінки інтенсивності гінгівіту за індексом РМА: 

до 25% – легкий ступінь, 

25 – 50% – середній ступінь, 

понад 51% – тяжкий ступінь. 

Індекс гінгівіту (GI) 

Запропонований у 1967 р. Silness-Loe, цей індекс характеризує 

вираженість запального процесу ясен. Визначають стан ясен у ділянках 16, 11, 

24, 31, 36, 44-го зубів і оцінюють за 4-бальною шкалою: 

0 – запалення відсутнє; 

1 – легке запалення (незначна зміна забарвлення); 

2 – помірне запалення (гіперемія, набряк, можлива гіпертрофія); 
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3 – тяжке запалення (виражена гіперемія, виразкуватість). 

Індекс гінгівіту обчислюється за формулою: 

      сума значень у ділянці 6 зубів 

ІГ = ––––––––––––––––––––––––––––. 

6 

Критерії оцінки тяжкості гінгівіту за GI: 

0,1 – 1,0 – легка, 

1,1 – 2,0 – середня, 

2,1 – 3,0 – тяжка. 

Індекс кровоточивості ясенної борозни (за Munlemann-Son) 

Ступінь кровоточивості ясенної борозни визначають через 30 секунд 

після обережного її зондування пародонтальним зондом. У цьому індексі 

відображені шість ступенів запалення: 

- 0 ступінь: зовнішній вигляд ясен не змінений, при зондуванні 

кровоточивість відсутня; 

- 1 ступінь: зовнішній вигляд ясен не змінений, при зондуванні виникає 

кровоточивість; 

- 2 ступінь: поява зміни кольору ясен унаслідок запалення, при 

зондуванні виникає кровоточивість; 

- 3 ступінь: аналогічно 2 ступеню, крім цього з’являється легкий набряк 

ясен; 

- 4 ступінь: аналогічно 3 ступеню, можливе виникнення вираженого 

запального набряку; 

- 5 ступінь: аналогічно 4 ступеню, можливе виникнення спонтанної 

кровотечі та ерозій епітелію ясен. 

3.4. Пародонтальні індекси 

Пародонтальний індекс (РІ) 

Цей показник, запропонований Russel (1956) і уведений в практику Devis 

(1971), використовується для вивчення вираженості запальних і деструктивних 

змін у пародонті. Оцінюють стан пародонта біля кожного зуба (ступінь 
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запалення, глибина зубоясенної кишені, рухомість зуба). 

Критерії оцінки: 

0 – запалення відсутнє; 

1 – легке запалення, яке не охоплює всі ясна навколо зуба; 

2 – запалення охоплює всі ясна навколо зуба без ураження епітеліального 

прикріплення (пародонтальна кишеня відсутня); 

4 – те саме, як і при оцінці у 2 бали, але на рентгенограмі спостерігається 

резорбція кісткової тканини; 

6 – запалення ясен, наявність пародонтальної кишені, зуб нерухомий; 

8 – деструкція тканин пародонта, наявність пародонтальної кишені, зуб 

рухомий. 

Пародонтальний індекс обчислюється за формулою: 

       сума балів усіх досліджених зубів 

РІ = ––––––––––––––––––––––––––––––. 

       кількість досліджених зубів 

Критерії оцінки тяжкості запалення пародонта за РІ: 

0,1 – 1,4 – легкий ступінь, 

1,5 – 4,4 – середній ступінь, 

4,5 – 8,0 – тяжкий ступінь. 

Індекс Ramfiord 

Запропонований S. Ramfiord у 1956 р., оцінює два показники: запалення 

ясен різних ступенів і глибину патологічних зубоясенних кишень. 

Досліджують пародонт у ділянці 16, 21, 24, 36, 41, 44-го зубів. 

Визначають стан ясен і глибину пародонтальної кишені з усіх боків 

обстежуваних зубів. 

Критерії оцінки: 

1 – легкий ступінь запалення ясен із будь-якого одного боку зуба; 

2 – запалення ясен середньої тяжкості (гіперемія, набряк); 

3 – гінгівіт із гіперемією, кровоточивість, виразкуватість (пародонтальна 

кишеня та реакція ясен відсутні); 
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4 – пародонтальна кишеня глибиною до 3 мм; 

5 – пародонтальна кишеня глибиною 3 – 6 мм; 

6 – пародонтальна кишеня глибиною понад 6 мм. 

Індекс Ramfiord обчислюється за формулою: 

∑ Сі 

І = ––––––, 

n 

де ∑ Сі – сума оцінок, n – кількість досліджених зубів. 

Індекс Ramfiord слід застосовувати в дітей та підлітків після повного 

прорізування зубів. 

Глибину кишені визначають непрямим методом, тобто вимірюють 

відстань від шийки зуба до ясенного краю і від краю ясен до дна кишені. При 

ретракції ясен обидві відстані додають, при гіпертрофії – від глибини (відстань 

від краю ясен до дна борозни) віднімають відстань від краю ясен до шийки 

зуба. Таким чином визначають справжню глибину кишені, оскільки цей 

показник залежить від стану кістки альвеолярного відростка щелепи. 

Цей індекс дає повноцінне уявлення про ступінь запалення ясен і 

резорбції кістки, оскільки три перші показники вказують на ступінь запалення 

(вони обернені), а три наступні свідчать про ступінь дистрофічно-запального 

процесу в тканинах пародонта (вони необернені). 

Комплексний пародонтальний індекс (КПІ) 

Цей індекс запропонований П. О. Леусом у 1987 р. Методика визначення: 

за допомогою ґудзикуватого зонда визначають наявність м’якого зубного 

нальоту, кровоточивості зубоясенної борозни, зубного каменя, пародонтальної 

кишені та рухомості зуба. За наявності ознаки реєструють у цифрах для 

кожного обстежуваного зуба. Якщо є кілька ознак, то реєструють таку, що має 

більше цифрове значення. 

Критерії оцінки: 

0 – ознаки не виявляються; 

1 – зубний наліт; 
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2 – кровоточивість; 

3 – зубний камінь; 

4 – пародонтальна кишеня; 

5 – рухомість зуба. 

Залежно від віку пацієнта досліджують такі зуби: 

у 3 – 4 роки – 54, 65, 74, 85; 

у 7 – 14 років – 11, 16, 26, 31, 36, 46; 

після 15 років – 11, 16, 17, 26, 27, 31, 36, 37, 46, 47. 

Розрізняють КПІ індивідуальний і КПІ середній, які визначають за 

формулами: 

                 сума ознак (балів) 

КПІ інд. = –––––––––––––––––; 

                кількість зубів 

 

                 сума КПІ індивідуальних 

КПІ сер. = –––––––––––––––––––––––––. 

                 кількість обстежених зубів 

Критерії оцінки захворюваності пародонта: 

0,1 – 1,0 – ризик захворювання, 

1,1 – 2,0 – легкий ступінь, 

2,1 – 3,5 – середній ступінь, 

3,6 – 5,0 – тяжкий ступінь. 

Індекс ступеня ураженості пародонта 

Індекс ступеня ураженості пародонта, запропонованого Sander і Stahl у 

1959 р., обчислюють відношенням кількості зубів з ураженим пародонтом і 

кількості зубів, які є в даного пацієнта (виражають у відсотках). Пародонт зубів 

уражений, якщо спостерігаються запалення, гіперплазія та виразкуватість, 

кишеня глибиною понад 3 мм, рухомість зуба понад 1 мм у будь-якому 

напрямку, а рентгенологічно визначається кісткова резорбція понад 3 мм від 

рівня емалево-цементної межі. 

Приклад: якщо в пацієнта симптоми пародонтита визначаються в ділянці 
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одного зуба за наявності всіх зубів, індекс дорівнює: 1/32 ≈ 0,03 ≈ 3%. 

Індекс ясенного і кісткового ураження 

Запропонований Dunning і Leach у 1960 р. Оцінюють запальні зміни ясен 

(від 0 до 3 балів) і рентгенологічно визначають кісткові прояви (від 0 до 5 

балів). 

Індекс обчислюють складанням середнього ясенного і середнього 

кісткового показників обстежених зубів (табл. 3.4.1). 

Таблиця 3.4.1 

Індекс ураження ясен і кісток 

Бали Ознаки стану тканин пародонта 

Ясенні 

0 Зміни відсутні 

1 
Легкий гінгівіт, який поширюється або на ясенний сосочок, або на 

ясенний край, або на те й інше 

2 Помірний гінгівіт, який охоплює вільні та прикріплені ясна 

3 Тяжкий гінгівіт із явищами гіпертрофії та значної кровоточивості 

 Кісткові 

0 Зміни відсутні 

1 
Початкові зміни в кістці: незначна резорбція верхівок, міжзубних 

перегородок, зменшення кістки не більше ніж на 2 мм 

2 
Резорбція кістки на ¼ довжини кореня або утворення кісткової кишені з 

одного боку до ½ довжини кореня 

3 

Резорбція кістки до ½ довжини кореня або утворення однобічної 

кісткової кишені на глибину не більше ¾ довжини кореня. Легка 

рухомість зуба 

4 

Резорбція кістки на ¾ довжини кореня або формування кісткової 

однобічної кишені, що досягає верхівки кореня. Виражена рухомість 

зуба 

5 
Резорбція кістки більше ніж на ¾ довжини кореня. Сильна рухомість 

зуба 
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Індекс Fuchs 

Цей показник був запропонований Fuchs у 1946 р. для визначення ступеня 

захворюваності на пародонтит. Оцінюється ступінь резорбції альвеолярного 

відростка. 

Критерії оцінки: 

4 – відсутність резорбції альвеолярного відростка; 

3 – резорбція кістки до 1/3 довжини кореня; 

2 – резорбція до 2/3 довжини кореня; 

1 – резорбція більше ніж 2/3 довжини кореня; 

0 – відсутність зуба, викликана патологією пародонта. 

Приклад: у пацієнта біля 31 зуба визначається резорбція кістки до 1/3 

довжини кореня, а в ділянці одного зуба висота альвеолярного відростка не 

змінена: 

             31 × 3 + 1 × 4        93 + 4 

Індекс Fuchs = ––––––––––––– = ––––––– ≈ 0,76. 

               32 × 4                 128 

Індекс потреби в лікуванні хвороб пародонта (CPI) 

Індекс CPI використовується для визначення ступеня необхідності 

лікування хвороб пародонта окремих груп населення (міського і сільського). 

Цей індекс запропонований Всесвітньою організацією охорони здоров’я для 

епідеміологічних досліджень. 

Тканини пародонта обстежують методом зондування за допомогою 

стандартного пародонтального зонда, який рекомендує ВООЗ (ґудзикуватий 

зонд завтовшки 3,5 і 5,5 мм). 

Прикус розділяють на секстанти. Секстанти бічних зубів утворюють по 

два моляри і премоляри (всього чотири). Два інші секстанти становлять передні 

зуби. Секстант оцінюють за наявності двох і більше зубів, які не підлягають 

видаленню. Якщо в секстанті залишається лише один зуб, він включається до 

найближчого секстанта, а даний секстант не враховують. У кожному секстанті 

оцінюють усі зуби і максимальний результат приймають як показник для всього 
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секстанта (табл. 3.4.2). Найвище значення оцінки в секстанті визначає ступінь 

потреби пацієнта в лікуванні хвороб пародонта. 

Таблиця 3.4.2 

Визначення ступеня захворюваності та ступеня потреби 

в лікуванні за індексом CPI 

Код Ступінь захворюваності 
Терапевтичні заходи, 

що здійснюються 
Код 

0 Відсутність симптомів хвороби Відсутні 0 

1 
Виникнення кровоточивості при 

зондуванні 

Поліпшення рівня гігієни 

порожнини рота 
1 

2 

Наявність над- і під’ясенного зубного 

каменя, навислих країв пломб, 

глибина зондування – до 3 мм 

1 + професійне чищення 

зубів і видалення зубного 

каменя 

2 

3 Глибина зондування – до 4 – 5 мм 

4 Глибина зондування – понад 6 мм 
1 + 2 + комплексні заходи 

пародонтальної хірургії 
3 

 

За використання індексу для клінічної практики обстежують пародонт у 

ділянці всіх зубів і виділяють найтяжче ураження. 

У дорослого населення, починаючи з 19 років і старших, обстежують 10 

індексних зубів, які вважають найінформативнішими. При обстеженні кожної 

пари молярів ураховують і відзначають тільки один код, який характеризує 

найгірший стан. 

17/16 11 26/27 

47/46 31 36/37 

 

У молодших пацієнтів (віком до 19 років) оглядають лише шість 

індексних зубів. У цьому віці другі моляри з огляду виключають, оскільки є 

небезпека виявлення несправжніх кишень (ті, які пов’язані не із запаленням, а з 

прорізуванням зубів). 
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16 11 26 

46 31 36 

 

Із тієї ж причини при огляді дітей до 15 років кишені взагалі не 

реєструють, тобто враховують лише кровоточивість ясен і наявність каменя. 

Якщо в секстанті, який підлягає огляду, немає жодного індексного зуба, 

заміною можуть служити окремі різці або премоляри, які повністю прорізалися. 

Зусилля, з яким застосовують зонд, не повинно перевищувати 20 г (це 

відповідає неболючому натисканню зондом під ніготь пальців руки). 

Діаметр кульки на кінці зонда – 0,5 мм. У кінцевій ділянці зонда є дві 

мітки – 3,5 мм і 5,5 мм (на зонді, який призначений для епідеміологічних 

досліджень) і дві додаткові мітки – 8,5 мм і 11,5 мм (на зонді, який 

використовують у клінічній практиці). 

Під час обстеження зонд розміщують між зубом та яснами і визначають 

глибину борозни або кишені. Напрямок руху зонда має проходити в тій же 

площині, в якій розташовується довга вісь зуба. 

Для зондування рекомендують ділянки: мезіальні, середні та дистальні, як 

на вестибулярних, так і на язикових та піднебінних поверхнях. 

Для кожного секстанта при зондуванні визначають відповідні коди і 

критерії індексу CPI. 

КОД 0: здорові тканини. 

Примітка: якщо немає даних про необхідність лікування (кишені, камінь, 

кровоточивість), для секстанта реєструють код 0. 

КОД 1: кровоточивість, яка виникає під час або після зондування. 

Примітка: кровоточивість може виникнути відразу або через 10 – 30 

секунд після зондування. 

КОД 2: зубний камінь або інші фактори, що затримують наліт (навислі 

краї пломб і т. ін.), – ті, що видно, або ті, що відчуваються під час зондування. 

КОД 3: патологічна кишеня 4 або 5 мм (край ясен знаходиться в чорній 

ділянці зонда або ховається мітка 3,5 мм). 
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КОД 4: патологічна кишеня глибиною 6 мм і більше (при цьому мітка 5,5 

мм або чорна зона зонда ховається в кишені). 

КОД Х: якщо в секстанті наявний тільки один зуб або немає жодного зуба 

(треті моляри виключаються, крім випадків, коли вони знаходяться на місці 

других молярів). 

Для визначення потреби в лікуванні захворювання пародонта популяційні 

групи або окремі пацієнти можуть бути зараховані до певних категорій на 

основі відповідних критеріїв. 

0: КОД 0 (здоровий) або Х (виключений) для всіх шести секстантів 

означає, що необхідності в лікуванні цього пацієнта немає. 

1: КОД 1 або вище вказує, що пацієнту необхідно покращити гігієнічний 

стан порожнини рота. 

2: а) КОД 2 або вищий указує на необхідність проведення професійної 

гігієни та усунення факторів, які сприяють затримці зубного нальоту. Крім 

того, пацієнт потребує навчання гігієні порожнини рота; 

     б) КОД 3 вказує на необхідність гігієни порожнини рота і кюретажу, 

що зазвичай зменшує запалення і глибину кишені до значень, які дорівнюють 

або менші 3 мм. 

3: секстант із КОДом 4 іноді можна успішно вилікувати за допомогою 

глибокого кюретажу та адекватної гігієни порожнини рота. В інших випадках 

це не допомагає, і тоді потрібне комплексне лікування, яке передбачає 

глибокий кюретаж. 

Нині розробляються нові методи діагностики хвороб пародонта. Одним із 

них є автофлюоресцентна діагностика. Флюоресцентну діагностику 

використовують для раннього виявлення запальних хвороб тканин пародонта за 

оцінкою інтенсивності флюоресценції в нормі та при патології. Для 

вимірювання спектрів флюоресценції використовують лазерний електронно-

спектральний пристрій ЛЕСА-01 «Біоспек». Висока інформативність методу 

автофлюоресцентної діагностики тканин пародонта в поєднанні з компактністю 

і зручністю апаратури, що використовується, неінвазивність і неболючість, 
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висока чутливість та безпечність для лікаря і пацієнта дозволяють 

застосовувати цю методику в дитячій стоматології (М. Л. Синяева, А. А. 

Мамедова, О. И. Адмакин и др., 2007). 
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Розділ 4 

КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ ПАРОДОНТА 

 

Хвороби пародонта за своїм походженням, механізмом розвитку і 

клінічним перебігом досить різноманітні. Одні хвороби протікають переважно з 

проявами хронічного, гострого або підгострого запалення, для інших 

притаманні дистрофічні зміни. У пародонті одночасно можуть розвиватися 

глибокі запальні, деструктивні і дистрофічні процеси, а також хвороби, які 

носять пухлинний чи пухлиноподібний характер. Така різноманітність форм і 

характеру перебігу зумовила створення класифікацій хвороб пародонта. 

Першу спробу створення єдиної класифікації у 30-і роки 20-го століття 

зробила Міжнародна організація з вивчення хвороб пародонта. Основу її 

становила класифікація німецького дослідника Вєскі. Головною перевагою 

вказаної класифікації став чіткий опис клінічних проявів кожної з існуючих 

форм хвороб пародонта, а недоліком – різноманіття термінів, які не завжди 

розкривали патогенетичну суть захворювання. 

У 40 – 50-і роки у СРСР широко користувалися класифікаціями, 

розробленими О. І. Євдокимовим, І. Г. Лукомським, І. О. Новіком, Є. Є. 

Платоновим, Я. С. Пеккером. Пізніше з’явилися класифікації ММСІ, М. Ф. 

Данилевського, Г. Д. Овруцького, I Ленінградського медичного інституту та ін. 

Ці класифікації відрізнялися одна від одної термінологією і відмінністю 

поглядів на походження хвороб, що збивало з пантелику науковців, практичних 

лікарів та студентів при вивченні даного розділу стоматології і читанні 

стоматологічної літератури. 

У 1983 році на спеціальному пленумі Всесоюзного товариства 

стоматологів була зроблена спроба привести усі наявні у країні терміни та 

класифікації хвороб пародонта до єдиної загальноприйнятої. 

Таким чином, рішенням ХVI пленуму Всесоюзного наукового товариства 

стоматологів (1983) була затверджена класифікація хвороб пародонта для 
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застосування у науковій, педагогічній і лікувальній роботі, в основу якої 

закладено нозологічний принцип, що використовується ВООЗ. 

4.1. Класифікація ХVI пленуму Всесоюзного наукового 

товариства стоматологів (1983) 

Згідно з класифікацією ХVI пленуму Всесоюзного наукового товариства 

стоматологів (1983), яка відповідає вимогам стоматології дитячого віку, 

хвороби тканин пародонта розподіляються на п’ять груп. 

1. Гінгівіт – запалення ясен, зумовлене несприятливим впливом місцевих 

і загальних чинників, перебіг якого не характеризується порушенням цілості 

зубоясенного з’єднання. 

Форми: катаральний, гіпертрофічний, виразковий. 

Ступінь тяжкості: легкий, середньотяжкий, тяжкий. 

Перебіг: гострий, хронічний, загострення, ремісія. 

Поширення: локалізований, генералізований. 

2. Пародонтит – запалення тканин пародонта, що характеризується 

прогресуючою деструкцією періодонта і кісткової тканини. 

Ступінь тяжкості: легкий, середньотяжкий, тяжкий. 

Перебіг: гострий, хронічний, загострення (у тому числі абсцес), ремісія. 

Поширення: локалізований, генералізований. 

3. Пародонтоз – дистрофічне ураження пародонта. 

Ступінь тяжкості: легкий, середньотяжкий, тяжкий. 

Перебіг: хронічний, ремісія. 

Поширення: генералізований. 

4. Ідіопатичні хвороби з прогресуючим лізисом тканин пародонта 

(синдром Папійона-Лефевра, гістіоцитоз Х, гаммаглобулінемія, цукровий 

діабет (некомпенсований) та ін.). 

5. Пародонтоми – пухлини і пухлиноподібні процеси у пародонті. 

Позитивним у даній класифікації є диференційований підхід до різних 

хвороб тканин пародонта у відповідності з клініко-морфологічними 
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особливостями патологічного процесу: запалення, дистрофія, пухлини. 

Диференційований метод, покладений в основу цієї класифікації, враховує 

також і етіологічні фактори кожної хвороби, що сприяє вибору оптимального, 

суворо індивідуалізованого комплексу для ефективного лікування і 

профілактики хвороб пародонта. Вибору необхідного діапазону комплексу 

лікувальних заходів сприяє також прийнята у класифікації однотипність 

визначення основних симптомів кожної хвороби: форма, тяжкість, клінічний 

перебіг, поширеність. 

Однак і ця систематика є небездоганною. Локалізований пародонтит було 

б доцільніше розглядати як хворобу пародонта у ділянці одного або двох 

суміжних зубів, патогенетичною основою якого є запальний процес, що 

виникає через безпосередній вплив травми. Не зовсім вдалим також є 

визначення ступеня тяжкості генералізованого пародонтиту: легкий, 

середньотяжкий, тяжкий. Це було б логічно для хвороб, що розвиваються і 

протікають динамічно, коли процес переходить із легкої у тяжку форму, а після 

лікування настає реабілітація. При генералізованому пародонтиті такий 

розвиток виключається у зв’язку з необоротними деструктивними процесами у 

пародонті. 

4.2. Класифікація R. S. Page et H. E. Schroeder (1983) 

Серед класифікацій, які відображають сутність хвороб тканин пародонта, 

що зустрічаються у дітей та підлітків, найбільше визнання отримала 

класифікація R. S. Page et H. E. Schroeder (1983), в основу якої покладено 

віковий принцип. 

Згідно з цією класифікацією, хвороби тканин пародонта розподіляються 

на чотири групи. 

I. Препубертатний пародонтит (вік до 12 років): 

– локалізований 

– генералізований 

II. Юнацький пародонтит (вік від 13 до 17 років). 



 50 

III. Швидкопрогресуючий пародонтит (вік від 17 до 35 років). 

IV. Пародонтит дорослих (вік від 35 років). 

Перевагою цієї класифікації є виділення ранніх форм пародонтиту. 

4.3. Класифікація робочої групи ВООЗ із клінічної 

пародонтології (1989) 

Робоча група ВООЗ із клінічної пародонтології (World Workshop in 

Clinical Periodontics, 1989) запропонувала класифікацію, згідно якої хвороби 

тканин пародонта розподіляються таким чином: 

І. Гінгівіт 

1. Гінгівіт, асоційований із зубними бляшками 

2. Гострий виразково-некротичний гінгівіт 

3. Гінгівіт, спричинений стероїдними гормонами 

4. Гіперплазія ясен, спричинена фармакологічними агентами 

5. Десквамативний гінгівіт 

6. СНІД-асоційований гінгівіт 

ІІ. Пародонтит 

1. Парадонтит дорослих 

2. Ранній пародонтит 

– Препубертатний пародонтит 

– генералізований 

– локалізований 

– Ювенільний пародонтит 

– генералізований 

– локалізований 

– Швидкопрогресуючий пародонтит 

3. Пародонтит, асоційований із системними хворобами 

– Хвороба Дауна 

– Цукровий діабет 

– Синдром Папійона-Лефевра 
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– СНІД-асоційований пародонтит 

4. Виразково-некротичний пародонтит 

5. Рефрактерний пародонтит 

Перевагою цієї класифікації є виділення ранніх форм пародонтиту (зі 

збереженням вікового критерію) та взаємозв’язку, головним чином гінгівіту, з 

конкретними етіологічними факторами. 

4.4. Класифікація міжнародної робочої групи з хвороб 

пародонта (1999) 

Надалі, у 1999 році міжнародною робочою групою з хвороб пародонта 

(International Workshop for the classification of the periodontal diseases) була 

прийнята остання редакція класифікації хвороб пародонта (G. C. Armitage, 

1999), згідно якої хвороби тканин пародонта розподіляються таким чином: 

1. Хвороби ясен 

– гінгівіт, спричинений зубною бляшкою 

– гінгівіт, який виникає за відсутності зубної бляшки 

2. Хронічний пародонтит 

– локалізований 

– генералізований 

3. Агресивний пародонтит 

– локалізований 

– генералізований 

4. Парадонтит, асоційований із системними хворобами 

5. Некротичні хвороби пародонта 

– виразково-некротичний гінгівіт 

– виразково-некротичний пародонтит 

6. Абсцеси пародонта 

– ясеневий абсцес 

– пародонтальний абсцес 

– перикоронарний абсцес 
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7. Пародонтит, пов’язаний із ендодонтичними ураженнями 

8. Набуті і спадкові деформації і порушення 

Як позитивний факт потрібно відзначити те, що остання редакція 

значною мірою обмежила коло різних видів пародонтиту і розглядає їх лише як 

клінічні варіанти його хронічного перебігу, виділяючи окремо лише агресивний 

пародонтит. 

4.5. Міжнародна класифікація хвороб пародонта (МКБ-10) 

Останнім часом багато говорять про впровадження у клініку міжнародної 

класифікації хвороб пародонта (МКБ-10), згідно якої розрізнять: 

К.05.0. Гострі гінгівіти, за виключенням гострих перикоронаритів, 

гострих виразково-некротичних гінгівітів. 

К.05.0. Гострі стрептококові гінгівіти. 

К.05.08. Інші специфічні гострі гінгівіти. 

К.05.09. Гострі неспецифічні гінгівіти. 

К.05.01. Хронічні гінгівіти. 

К.05.10. Простий маргінальний. 

К.05.11. Гіперпластичний. 

К.05.12. Виразковий. 

К.05.13. Десквамативний. 

К.05.18. Інші неспецифічні хронічні гінгівіти. 

К.05.19. Хронічні неспецифічні гінгівіти. 

К.05.2. Гострі пародонтити. 

К.05.20. Пародонтальні абсцеси. 

К.05.22. Гострі пародонтити. 

К.05.28. Інші гострі неспецифічні пародонтити. 

К.05.29. Гострі неспецифічні пародонтити. 

К.05.3. Хронічні пародонтити. 

К.05.30. Простий. 

К.05.31. Складний. 
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К.05.32. Хронічні перикоронарити. 

К.05.33. Гіпертрофія сосочка. 

К.05.38. Інші хронічні перикоронарити. 

К.05.39. Хронічні неспецифічні перикоронарити. 

К.05.4. Пародонтоз (періодонтоз). 

К.05.5. Інші хвороби пародонта. 

Необхідно відзначити, що вказана класифікація має статистичну 

спрямованість і не дуже підходить для застосування у клінічних умовах. 

Таким чином, останнім часом проглядається тенденція до спрощення 

класифікації хвороб пародонта, оскільки все частіше говорять про варіанти 

перебігу генералізованого пародонтиту, а не про його нові форми (виділення 

нових варіантів має бути клінічно виправданим, а не випливати лише з 

одиничних досліджень конкретного дослідника). 

Усі існуючі на даний час класифікації хвороб пародонта мають клінічний 

характер, оскільки у багатьох хвороб різні причини виникнення і створити 

класифікацію за етіологічним принципом практично неможливо. 
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Розділ 5 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ХВОРОБ ПАРОДОНТА 

 

Результати епідеміологічних досліджень, проведених у різних країнах 

світу, свідчать про високу захворюваність тканин пародонта і їх раннє 

виникнення. За даними узагальнюючої доповіді ВООЗ, хронічний гінгівіт в 

Європі виявлено майже у 80% дітей у віці 10 – 12 років і практично у 100% – у 

віці 14 – 15 років. 

Найчастіше у дітей діагностується хронічний катаральний гінгівіт (10 – 

15%). Пародонтит виявляється в 3 – 5% випадків, переважно у підлітків. Потім 

крива його поширеності зростає і в 17 – 18 років практично досягає 20%. 

Ідіопатичні захворювання пародонта як симптоматичні частіше проявляються в 

ранньому віці. Пародонтоз у дітей практично не зустрічається. 

Відповідно до результатів досліджень, проведених співробітниками 

кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних 

захворювань Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 

поширеність гінгівіту у 15-річних підлітків у різних регіонах України 

коливається в межах від 51 до 100%. Поширеність локалізованого і 

генералізованого пародонтиту в Україні у цій же віковій групі складає від 5,2 

до 17,8% у різних областях. 

Тому дитячий стоматолог повинен знати етіологічні чинники, умови 

виникнення, механізми розвитку та клінічні прояви хвороб тканин пародонта 

для здійснення їх ефективної профілактики, ранньої діагностики та 

комплексного лікування. 

5.1. Папіліт 

Папіліт – це запальне ураження одного (частіше) чи декількох ясенних 

сосочків, спричинене місцевими травмуючими факторами. 

За клініко-морфологічними ознаками розрізняють катаральний, 

виразковий, гіпертрофічний і атрофічний папіліт. За перебігом процесу – 



 55 

гострий і хронічний. 

Катаральний папіліт 

Гострий катаральний папіліт розвивається у результаті гострої травми 

твердими предметами, кісточками, ворсинками зубної щітки, інструментами під 

час лікування зубів тощо. Причиною розвитку хронічного катарального 

папіліту є тривала дія місцевих подразнюючих факторів (неправильно 

сформований контактний пункт при лікуванні апроксимальних каріозних 

порожнин, гострий край апроксимальної каріозної порожнини, штучної 

коронки, кламера тощо). 

За гострого процесу пацієнти пред’являють скарги на біль під час 

прийому їжі, особливо твердої. Біль або постійний, або тривалий, ниючого 

характеру. Об’єктивно виявляється гіперемія, набряклість, зміна контурів і 

рельєфу ясенного сосочка, згладженість його вершини. Нерідко у зв’язку з 

вираженою набряклістю утворюється ясенева кишеня. Під час пальпації 

визначається болючість і кровоточивість запальної ділянки. 

При хронічному катаральному папіліті пацієнти пред’являють скарги на 

слабкі больові відчуття, свербіж. Об’єктивно виявляється пастозність, 

синюшність, набряклість, згладженість контурів ясенного сосочка. Під час 

пальпації визначається чутливість і кровоточивість запальної ділянки. 

Виражений симптом вазопарезу. 

Виразковий папіліт 

Виразковий папіліт протікає зазвичай за типом альтеративного 

декубітального процесу. 

Найбільш частою причиною розвитку виразкового папіліту є тривало 

діючі механічні подразнення, серед яких нависаючі краї пломб відіграють 

провідну роль, рідше – наслідки хімічної травми. 

За гострого процесу пацієнти пред’являють скарги на виражений біль в 

ділянці ураженого сосочка, іноді з іррадіацією, неприємний запах з рота. 

Об’єктивно виявляється гіперемія, набряклість, ділянка некрозу сіруватого 

кольору на верхівці сосочка. При обережному зондуванні некротичні тканини 
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досить легко знімаються, оголюючи кровоточиву за механічного подразнення 

виразкову поверхню. Виявляється незначне збільшення і болючість реґіонарних 

лімфатичних вузлів. Загальний стан хворих зазвичай не порушений. 

При хронічному виразковому папіліті пацієнти пред’являють скарги на 

слабко виражений біль у ділянці ураженого сосочка, неприємний запах з рота. 

Об’єктивно виявляється застійна гіперемія, незначна кількість брудно-сірого 

нальоту, вершина ціанотичного ясенного сосочка мов би зрізана виразковим 

процесом і міжзубний проміжок зяє. Некротичні тканини знімаються важко. 

Зондування ураженої ділянки викликає неприємні відчуття. 

Гіпертрофічний папіліт 

Гіпертрофічний папіліт протікає хронічно, нерідко загострюючись. 

Найбільш частою причиною розвитку гіпертрофічного папіліту є місцеві 

дратівливі чинники (неправильно сформований контактний пункт при лікуванні 

апроксимальних каріозних порожнин, гострий край апроксимальної каріозної 

порожнини, штучної коронки, кламера тощо). У підлітків у період статевого 

дозрівання можливий розвиток так званого ювенільного папіліту, який не 

пов’язаний із дією місцевих факторів. 

За хронічного гіпертрофічного папіліту пацієнти скаржаться на неприємні 

больові відчуття від хімічних і механічних подразників, при локалізації процесу 

у фронтальній ділянці – на косметичний дефект. Об’єктивно виявляється 

застійно гіперемований, набряклий, гіпертрофований ясенний сосочок, який 

щільно заповнює каріозну порожнину на контактній поверхні зуба, іноді 

виступаючи за її межі, або розташовується у міжзубному проміжку. Тканина 

ясен порівняно щільна, маргінальний край вершини сосочка має фестончаті 

обриси. За механічного подразнення сосочка (пальпація, обережне зондування 

інструментом) відзначається незначна кровоточивість. 

Залежно від вираженості розростання ясенного сосочка розрізняють І, ІІ 

чи ІІІ ступінь гіпертрофічного папіліту. За І ступеня сосочок збільшений до 1/3 

висоти коронки зуба, за ІІ – до 1/2 висоти коронки зуба, за ІІІ – покриває більше 

1/2 висоти коронки зуба. Іноді запалені гіпертрофовані сосочки можуть 
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покривати коронки зубів на всю висоту і на всьому протязі, частково 

травмуючись. 

За локалізації гіпертрофічного папіліту у ділянці коренів зруйнованих 

молочних молярів ясенний сосочок набуває часточкової будови, нагадуючи за 

зовнішнім виглядом ягоду малину чи кольорову капусту. 

Розросла ясна постійно травмується твердою їжею, зубами-

антагоністами, внаслідок чого хронічний запальний процес нерідко 

загострюється. Суб’єктивно це проявляється більш вираженим болем і 

кровоточивістю, а об’єктивно – яскраво вираженою гіперемією, значним 

набряком, болем і виділенням ексудату при пальпації. Характерним є швидке 

прогресування процесу. Надалі можливе стихання запальних проявів, перехід у 

хронічний перебіг і відносна стабілізація патологічного процесу. 

Атрофічний папіліт 

Атрофічний папіліт зумовлений ішемією тканин ясеневого сосочка, 

порушенням процесів обміну та кровообігу і розвивається внаслідок тривалого 

тиснення на ясеневий сосочок навислого краю пломби за невірно сформованого 

контактного пункту чи харчових залишків, які щільно виповнюють міжзубний 

проміжок, за відсутності контактного пункту. Перебіг даної форми папіліту 

хронічний. 

За хронічного атрофічного папіліту пацієнти пред’являють скарги на 

неприємні відчуття чи інтенсивний біль нападоподібного характеру від 

застряглої між зубами їжі. Такі хворі зазвичай оберігають бік ураження під час 

жування. Об’єктивно виявляється помірно виражена гіперемія, зменшення 

розмірів ясенного сосочка, відсутність чи різке згладження верхівки сосочка. 

При зондуванні ураженої ділянки спостерігається незначний біль і помірна 

кровоточивість. 

Розрізняють три стадії атрофії ясенного сосочка. За першої стадії розміри 

сосочка зменшуються на одну третину, анатомічна форма його зберігається. За 

другої стадії сосочок атрофується до середньої третини і більше, міжзубний 

проміжок різко зяє. За третьої стадії ясенний сосочок цілком відсутній, 
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прилегла тканина ясен воронкоподібно втягнута у напрямку альвеолярного 

відростка. 

Диференційна діагностика катарального папіліту нескладна, оскільки 

його потрібно відрізняти лише від катарального гінгівіту, за якого запальним 

процесом уражені ясенні сосочки у ділянці декількох зубів. 

При виразковому папіліті можливі больові напади, які симулюють гостре 

запалення пульпи. На відміну від пульпіту швидке і своєчасне усунення 

подразника купує больовий напад. Якщо сосочок розташовується у каріозній 

порожнині, то дно останньої при зондуванні зазвичай безболісне (за пульпіту – 

різкий біль). 

Гіпертрофічний папіліт слід диференціювати від епуліду і 

гіпертрофічного пульпіту. За епуліду ясна більш щільна, поверхня її нерівна, 

зерниста, з ділянками бурої пігментації. Епулід зазвичай розташовується на 

тонкій ніжці, кровоточивість менш виражена, характерні рентгенологічні зміни 

кісткової тканини. Провідним у диференційній діагностиці гіпертрофічного 

пульпіту з розростанням ясенних сосочків є визначення джерела надлишкового 

росту тканини. За пульпіту розростання пульпи відбувається з порожнини зуба 

через розкритий звід, а за папіліту зона росту ясенного сосочка знаходиться 

поза межами зуба. Тому при гіпертрофічному пульпіті зонд можна обережно і 

вільно провести між стінкою каріозної порожнини зуба і тканиною, що 

розрослася, а при папіліті інструмент доходить лише до пункту, де ясенний 

сосочок вростає в каріозну порожнину. Таким чином, за гіпертрофічного 

пульпіту інструмент замикає повне коло, а за гіпертрофічного папіліту це коло 

у ділянці зони росту гіпертрофованого ясенного сосочка виявляється 

незамкнутим. 

5.2. Гінгівіт 

Гінгівіт – це запальний процес у слизовій оболонці ясен, який не 

супроводжується порушенням цілісності зубоясеневого з’єднання. 

З причин гінгівіту загального характеру слід відзначити зміну 
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реактивності організму внаслідок порушення функції ендокринної, серцево-

судинної, кровоносної систем; ураження різних тканин і порушення функцій 

шлунково-кишкового тракту; гіповітаміноз, алергічні, інфекційні захворювання 

та ін. 

Місцевими чинниками, що сприяють розвитку гінгівіту, є: погана гігієна 

порожнини рота, утворення зубної бляшки і зубного каменю; аномалії і 

деформації зубощелепної системи; численні мікротравми слизової оболонки 

ясен та ін. 

Запальні прояви в яснах оцінюються за такими ознаками: гіперемія, 

набряклість, кровоточивість, виразка, гіпертрофія, поширеність вогнища 

ураження, ступінь тяжкості та характер перебігу. 

За поширеністю гінгівіт розділяють на локалізований і генералізований. 

Локалізований процес охоплює слизову оболонку ясен у ділянці групи зубів. 

При генералізованому гінгівіті запальний процес поширюється на декілька або 

всі групи зубів. 

Залежно від вираженості клінічних проявів розрізняють легку, 

середньотяжку і тяжку форму захворювання. Легка форма гінгівіту 

характеризується ураженням тільки ясенних (міжзубних) сосочків. При 

средньотяжкому ступені у запальний процес втягуються ясенні сосочки і 

маргінальний край ясен. Тяжкий ступінь характеризується ураженням всієї 

слизової оболонки ясен, у тому числі тієї, що покриває її альвеолярну частину. 

Катаральний гінгівіт 

Катаральний гінгівіт у дітей найчастіше має хронічний перебіг. Гостре 

катаральне запалення слизової оболонки ясен, як правило, виникає на тлі 

гострих інфекційних хвороб (кір, скарлатина, гострий герпетичний стоматит, 

дифтерія та ін.). При обстеженні таких хворих слід пам’ятати, що катаральний 

гінгівіт може бути симптомом загального захворювання, раннє виявлення якого 

має певне лікувально-профілактичне значення. 

Для гострого катарального гінгівіту характерними є ознаки ексудативного 

запалення. Діти скаржаться на біль, печіння, припухлість і кровоточивість ясен, 
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нездужання, підвищення температури тіла. 

При об’єктивному дослідженні у пацієнтів із гострим катаральним 

гінгівітом спостерігається набряклість і яскрава гіперемія слизової оболонки 

ясен. У результаті набряку змінюється рельєф ясеневого краю, ясенні сосочки 

набувають куполоподібну форму. При пальпації відзначається їх болючість і 

кровоточивість. Рентгенологічні зміни у кістковій тканині альвеолярного 

відростка відсутні. 

При хронічному катаральному гінгівіті діти скаржаться на дискомфортні 

відчуття, відчуття свербіння, неприємний запах з рота, рідше – на незначну 

болючість ясен і відчуття напруженості. Пацієнтів також турбує кровоточивість 

ясен під час чищення зубів або вживання жорсткої їжі. Загальний стан 

пацієнтів, як правило, не порушений. Слід зазначити, що хронічний 

катаральний гінгівіт у дітей може мати безсимптомний перебіг або 

характеризуватися невираженою симптоматикою – періодичною 

кровоточивістю ясен при чищенні зубів, яка практично не турбує дитину. Тому 

ураження слизової оболонки ясен частіше діагностується під час лікування 

захворювань твердих тканин зубів або планових оглядів дітей і підлітків в 

організованих колективах. 

При об’єктивному дослідженні у пацієнтів із хронічним катаральним 

гінгівітом визначається незначний набряк і гіперемія ясен з ціанотичним 

відтінком. Спостерігаються також зміни рельєфу маргінального краю у вигляді 

його валикоподібного потовщення. Часто виявляється м’який наліт на зубах, 

рідше – зубний камінь. 

Для підтвердження виявлених змін у слизовій оболонці ясен 

використовують додаткові методи обстеження. Позитивна проба Шиллера-

Писарєва (фарбування ясен йодумісними розчинами у коричневий колір) 

свідчить про накопичення глікогену в епітелії, тобто про наявність хронічного 

запального процесу. 

Загострення хронічного перебігу катарального гінгівіту спостерігається 

переважно у дітей, обтяжених загальносоматичними захворюваннями. При 
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загостренні запального процесу посилюються болючість, набряклість, гіперемія 

і кровоточивість ясен. Спостерігаються нездужання і субфебрильна 

температура. 

Рентгенологічно за тривалого перебігу хронічного катарального гінгівіту 

у дітей можуть спостерігатися: нечіткість контурів кортикальної пластинки при 

збереженні її цілісності, а також остеопороз губчатої речовини на вершинах 

міжзубних перегородок. Ці зміни у кістковій тканині є оборотними і можуть 

бути ліквідовані після усунення запального процесу в яснах у результаті 

успішного лікування. 

Патоморфологічні зміни при катаральному гінгівіті залежать від 

характеру його перебігу і ступеня тяжкості. В оральному епітелії ясен 

спостерігається порушення процесів його зроговіння у вигляді паракератозу і 

акантозу. В епітелії зубоясеневої борозни відзначаються порушення 

міжклітинних контактів і ознаки спонгіозу. Можлива інфільтрація 

епітеліального пласта змішаною флорою, а також нейтрофільними лейкоцитами 

аж до підепітеліальної базальної мембрани. Судини мікрогемоциркуляторного 

русла розширені, їх ендотелій і базальна мембрана знаходяться у стані набряку. 

Колагенові волокна периваскулярної сполучної тканини розволокнені, 

набряклі. Сполучнотканинна основа ясен вогнищево або дифузно 

інфільтрована. В інфільтратах визначаються нейтрофільні гранулоцити, 

макрофаги, лімфоцити, плазматичні клітини і тканинні базофіли. Переважання 

в інфільтратах плазматичних і лімфоїдних клітин свідчить про наявність 

хронічного запального процесу в яснах. 

За диференціальної діагностики хронічного катарального гінгівіту 

необхідно враховувати значну подібність його клінічних проявів із ранніми 

симптомами хронічного гіпертрофічного гінгівіту і генералізованого 

пародонтиту. Проте в основі гіпертрофічного гінгівіту лежить гіперплазія 

слизової оболонки ясен, що призводить до її збільшення. Ведучими 

диференційно-діагностичними ознаками генералізованого пародонтиту є 

рентгенологічні зміни: початкова резорбція і остеопороз верхівок міжзубних 
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перегородок, а також розширення періодонтальної щілини у пришийковій 

ділянці. 

Слід пам’ятати, що тривалий перебіг хронічного катарального гінгівіту за 

відсутності раціональної терапії знижує захисні властивості пародонту і сприяє 

розвитку більш агресивних захворювань: виразково-некротичного, 

гіпертрофічного гінгівіту та генералізованого пародонтиту. 

Різновидом катарального гінгівіту є десквамативний гінгівіт, що 

виникає найчастіше у дівчаток у препубертатному і пубертатному періодах. 

Хвороба характеризується підвищеною десквамацією поверхневих шарів 

епітелію, внаслідок чого окремі ділянки ясен набувають яскраво-червоного 

«полірованого» «оголеного» вигляду. Нерідко відторгнення десквамованих 

клітин епітелію затримується, і тоді на тлі незмінених ясен утворюються плівки 

білястого кольору, які насилу знімаються, оголюючи тьмяну, кровоточиву 

ерозивну поверхню. Іноді ерозії з’являються на незміненій слизовій оболонці. У 

таких випадках ясна мають «строкатий» вигляд. 

Залежно від клініко-морфологічної картини розрізняють еритематозну, 

ерозивну і бульозну форми десквамативного гінгівіту. 

За еритематозної форми десквамативного гінгівіту хворі скаржаться на 

зміну зовнішнього вигляду ясен, біль, печіння від хімічних і фізичних 

подразників. При об’єктивному обстеженні виявляються зони підвищеної 

десквамації епітелію у ділянці крайової і прикріпленої частин ясен. У міру 

розвитку захворювання окремі осередки ураження зливаються, утворюючи 

смуги нерівномірної ширини у ділянці краю ясен і неправильної форми 

десквамовані поверхні. Ясна набувають яскраво-червоне забарвлення. В 

окремих ділянках зберігається цілісність епітеліального шару. 

За ерозивної форми десквамативного гінгівіту скарги хворих варіюють 

від незначних больових відчуттів у результаті дії механічних, хімічних і 

фізичних чинників до появи постійного болю і печіння у ділянці вогнищ 

ураження. При об’єктивному обстеженні частіше виявляють множинні ерозії 

вздовж краю ясен і у вершин ясенних сосочків. Спочатку вогнища ураження 
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відрізняються від здорових тканин кольором і втратою блиску. Уражена ясна 

стає тьмяною, каламутною, поступово набуває білястий вигляд, а потім чітко 

відмежовується від здорової тканини. Після зняття таких плівок, що 

представляють собою некротизований епітелій, оголюється гладка, блискуча 

ерозивна поверхня, яка кровоточить за механічного подразнення. 

При бульозній формі десквамативного гінгівіту хворі скаржаться на 

появу міхурів на яснах і утворення ерозій, болючих під час прийому їжі і при 

розмові. Ця форма гінгівіту зустрічається рідко. Часто її розглядають як 

провісник розвитку звичайної пухирчатки. 

Гіпертрофічний гінгівіт 

Гіпертрофічний гінгівіт – хронічний проліферативний процес, що 

супроводжується проліферацією базального шару епітелію і розростанням 

волокнистих елементів сполучнотканинної основи ясен. 

У виникненні даної форми гінгівіту важливу роль відіграють порушення 

функції статевих залоз у препубертатному і пубертатному періодах, особливо у 

дівчаток. Тому гіпертрофічний гінгівіт у підлітків носить, як правило, 

генералізований характер із нерівномірними проліферативними змінами у 

різних ділянках щелеп. До розвитку дифузного ураження призводить також 

прийом протисудомних препаратів під час лікування епілепсії. Слід зазначити, 

що розростання слизової оболонки ясен може бути пов’язано з утворенням у 

ній лейкемічних інфільтратів при хворобах крові. У таких випадках 

гіпертрофічний гінгівіт часто є одним із ранніх симптомів захворювання. 

Гіперплазія слизової оболонки ясен у фронтальній ділянці щелеп частіше 

виникає за наявності місцевих факторів: скупченість зубів, аномалії 

прикріплення м’яких тканин присінку порожнини рота та ін. 

Гіпертрофічний гінгівіт у дітей має переважно хронічний перебіг. 

Діагностуються також його загострення і ремісія. 

Виділяють три ступені гіпертрофії слизової оболонки ясен. При I ступені 

збільшення ясенних сосочків становить не більше 1/3 висоти коронкової 

частини зубів. За II ступеня відзначається їх розростання до 1/2 висоти коронок. 



 64 

При III ступені гіпертрофія ясенних сосочків перевищує 2/3 висоти коронкової 

частини і може досягати ріжучого краю або жувальної поверхні зубів. 

Розрізняють дві клінічні форми гіпертрофічного гінгівіту: фіброзну і 

гранулюючу. Остання у підлітковому віці діагностується найчастіше. 

При гранулюючій формі гіпертрофічного гінгівіту діти скаржаться на 

розростання, свербіж, болючість і кровоточивість ясен під час чищення зубів 

або вживання жорсткої їжі, неприємний запах з рота. 

Об’єктивно визначаються набряклість, гіперемія і ціаноз вестибулярної 

поверхні слизової оболонки ясен. Ясенні сосочки збільшені у розмірах, 

розпушені, мають заокруглену або неправильну форму, легко кровоточать 

навіть при незначному подразненні. Інтенсивність кровоточивості залежить від 

ступеня участі ексудативного компонента у розвитку запального процесу. 

Відзначається також нерівномірна фестончатість маргінального краю, особливо 

за гіпертрофії II – III ступеня. 

У результаті гіперплазії і набряку слизової оболонки ясен формуються 

помилкові кишені. Їх глибина залежить від вираженості проліферативних змін в 

яснах. Цілісність зубоясеневого з’єднання при цьому не порушена. Однак на тлі 

гіпертрофії навіть під час ретельного зондування не завжди вдається визначити 

початкові ознаки втрати зубоепітеліального прикріплення. У таких випадках з 

метою диференціальної діагностики необхідно провести рентгенологічне 

дослідження. 

Пришийкова частина зубів, особливо в ураженій ділянці, покрита м’яким 

нальотом, оскільки якісний гігієнічний догляд за порожниною рота 

ускладнений внаслідок болючості і кровоточивості ясен. Крім 

немінералізованого нальоту у таких пацієнтів можуть спостерігатися 

відкладення над- і підясеневого зубного каменю. 

Найбільш важкі прояви гіпертрофічного гінгівіту зустрічаються у дітей, 

які страждають на епілепсію і приймають протисудомні препарати. Слід 

зазначити, що у таких пацієнтів спостерігається проліферація як вестибулярної, 

так і оральної поверхні ясен. Ясенні сосочки застійно гіперемовані, значно 
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збільшені у розмірах і перекривають коронкові частини зубів. 

Загострення гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту 

характеризується посиленням гіперемії, набряклості і кровоточивості слизової 

оболонки ясен. 

За фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту діти не пред’являють скарг, 

особливо при легкому її ступені, або скаржаться на незвичайний вигляд ясен за 

рахунок їх збільшення і зміни конфігурації. Забарвлення слизової оболонки 

ясен практично не змінене. Ясенні сосочки нормального кольору або блідіше 

здорових ділянок ясен, збільшені, ущільнені, безболісні при пальпації, без 

ознак кровоточивості. 

За тривалого перебігу гіпертрофічного гінгівіту, особливо за наявності 

місцевих факторів, рентгенологічно може визначатися остеопороз вершин 

міжальвеолярних перегородок без деструкції їх кортикальної пластинки. 

Патоморфологічні зміни епітелію ясен при гранулюючій формі 

хронічного гіпертрофічного гінгівіту характеризуються його вегетацією, 

порушенням зроговіння і нерівномірним розподілом глікогену. 

Спостерігаються пікноз ядер і ознаки вакуольної дистрофії клітин шипуватого 

шару. Сполучнотканинна основа ясен набрякла, інфільтрована. Відзначаються 

також її підвищена васкуляризація, розростання та розпушення колагенових 

волокон, проліферація фібробластів. Судини мікрогемоциркуляторного русла, 

особливо венули, розширені, з явищами набряку і проліферації ендотелію. 

Спостерігається вогнищева плазморагія їх стінок. Периваскулярна сполучна 

тканина інфільтрована лімфоїдними і плазматичними клітинами, а також 

тканинними базофілами з ознаками дегрануляції. У глибоких відділах ясенних 

сосочків визначаються помірний фіброз і метахромізація строми. 

За фіброзної форми хронічного гіпертрофічного гінгівіту у гістологічних 

препаратах переважає розростання колагенових волокон. 

Диференціальну діагностику хронічного гіпертрофічного гінгівіту слід 

проводити з хронічним катаральним гінгівітом, фіброматозом ясен і 

лейкемічними інфільтратами у слизовій оболонці ясен за захворювань крові. 



 66 

Фіброматозні розростання локалізуються, як правило, на обох щелепах і 

можуть досягати значних розмірів, повністю перекриваючи коронкові частини 

зубів. При цьому гіпертрофується вільна і прикріплена частини ясен з боку як 

вестибулярної, так і оральної поверхонь. Слизова оболонка уражених ділянок 

має, як правило, блідо-рожевий колір, ущільнена, без ознак кровоточивості. 

Лейкемічна інфільтрація характеризується помірною запальною реакцією і 

прогресуючою гіпертрофією переважно оральної поверхні слизової оболонки 

ясен, включаючи її альвеолярну частину. 

Виразковий (виразково-некротичний) гінгівіт 

Виразковий (виразково-некротичний) гінгівіт – запальний процес 

слизової оболонки ясен, що характеризується переважанням альтеративного 

компонента, порушенням цілісності і некрозом тканин. 

В етіології захворювання провідна роль належить фузоспірілярному 

симбіозу: фузобактеріям – грамнегативним анаеробним паличкам і спірохетам. 

Гострий виразково-некротичний гінгівіт розвивається, як правило, на тлі 

зниження імунологічної реактивності організму внаслідок перенесених гострих 

респіраторно-вірусних захворювань, інфекційних хвороб бактеріальної 

етіології, при гострому герпетичному стоматиті, а також при дефіциті 

аскорбінової кислоти. Виникненню захворювання сприяє дефіцит місцевого 

імунітету порожнини рота, наявність локальних травмуючих чинників, 

відсутність раціонального гігієнічного догляду за порожниною рота. Слід 

зазначити, що бактеріальні антигени (фузобактерії і спірохети) є причиною 

ураження слизової оболонки ясен за типом феномена Артюса, внаслідок чого 

порушується її мікроциркуляція, посилюється тромбоутворення і виникають 

некротичні зміни. Глибокому некрозу тканин сприяє проникнення 

фузоспірілярної інфекції у сполучнотканинну основу ясен. 

Виразковий гінгівіт у молодому віці найчастіше має гострий перебіг. 

Залежно від поширеності процесу і вираженості загальних клінічних проявів 

розрізняють легкий, середньотяжкий і тяжкий ступінь захворювання. 

За гострого виразково-некротичного гінгівіту діти скаржаться на 
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виражений біль і кровоточивість ясен, що посилюються при прийомі їжі, 

гнильний запах з рота, підвищене слиновиділення. Захворювання 

супроводжується вираженою загальною реакцією організму: нездужанням, 

головним болем, дратівливістю, підвищенням температури тіла, порушенням 

сну, апетиту, диспепсичними розладами тощо. 

У розвитку захворювання виділяють 4 періоди: продромальний, 

первинних клінічних проявів, виражених клінічних проявів і зворотного 

розвитку. 

У продромальному періоді, який триває 1 – 2 дні, а за легкого ступеня 

захворювання зазвичай не виражений, діти відзначають сухість, печію та біль у 

яснах. 

Період первинних клінічних проявів характеризується розвитком 

катарального запалення: набряк, гіперемія і кровоточивість слизової оболонки 

ясен. Гіперемія і набряк швидко поширюються з краю ясен і ясенних сосочків 

на альвеолярні ясна. При пальпації відзначається виражений біль. 

Ускладнюється прийом їжі. У цей період у дитини спостерігаються: 

підвищення температури тіла до 37 – 38
о
С, слабкість, головний біль, втрата 

апетиту, порушення сну. Діти стають дратівливими, примхливими. Стадія 

катарального запалення триває зазвичай 2 – 4 дні, а за тяжкої форми – 1 – 1,5 

дні. 

У період виражених клінічних проявів захворювання на тлі катаральних 

змін виникають і швидко наростають некротичні зміни ясен. Залежно від 

ступеня тяжкості захворювання, а також від своєчасності та якості надання 

лікарської допомоги тривалість цього періоду становить від 5 до 15 днів. 

Період виражених клінічних проявів починається з ураження слизової 

оболонки ясен у ділянці одного – трьох зубів, що відповідає легкому ступеню 

тяжкості захворювання. На поверхні ясен на тлі набряку і яскравої гіперемії 

спостерігається брудно-сірий некротичний наліт. Після його видалення 

оголюється різко болюча виразкова поверхня з крапельками крові (симптом 

«кривавої роси»). Ясенні сосочки втрачають конічну форму, сплощуються, 
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внаслідок чого маргінальний край виглядає мов би рівномірно зрізаним тупим 

ножем (симптом «зрізаних сосочків»). Між здоровою і ураженою яснами 

визначається чітка демаркаційна лінія. Діагностуються субфебрильна 

температура тіла (37 – 37,5
о
С) та помірні ознаки інтоксикації: головний біль, 

слабкість, поганий апетит. Через виражену болючість виразкових ділянок діти 

можуть тримати рот напіввідкритим. Внаслідок порушення процесів 

самоочищення спостерігається значна кількість м’якого зубного нальоту, іноді 

визначаються мінералізовані зубні відкладення, язик обкладений нальотом. 

Спостерігається посилення слиновиділення і підвищення в’язкості слини. 

Реґіонарні лімфатичні вузли збільшені, м’якої консистенції, болючі при 

пальпації. 

Середній ступінь тяжкості захворювання характеризується дифузним 

поширенням процесу вздовж ясенного краю, більш високим підйомом 

температури (від 37,5 до 39
о
С) і наростанням явищ інтоксикації. У дитини може 

порушитися сон, виникнути нудота і розлади травлення. За прогресування 

процесу міжзубні сосочки можуть повністю некротизуватися. У цьому випадку 

структура слизової оболонки ясен відновлюється лише частково і тому рельєф 

ясенного краю залишається зміненим. 

Важкий перебіг гострого виразково-некротичного гінгівіту 

спостерігається, як правило, в ослаблених дітей. Некроз може поширюватися на 

альвеолярну частину ясен та інші відділи слизової оболонки порожнини рота: 

губи, щоки, піднебіння. Іноді захворювання починається з ураження 

ретромолярних ділянок і піднебінних мигдалин (ангіна Венсана). Загальний 

стан у таких пацієнтів суттєво порушується внаслідок значного підвищення 

температури тіла (більше 39
о
С) і важкої інтоксикації. 

Рентгенологічні зміни у тканинах пародонта за гострого перебігу 

виразково-некротичного процесу відсутні. 

Хронічний виразковий гінгівіт частіше розвивається як результат 

гострого процесу і характеризується млявим перебігом. Хворі скаржаться на 

постійну кровоточивість, незначну болючість ясен і неприємний запах з рота. 
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Ясна застійно гіперемовані, набряклі, виразковий край валикоподібно 

стовщений. Вершини міжзубних ясенних сосочків або навіть весь маргінальний 

край ясен вкриті невеликою кількістю брудно-сірого нальоту. Нерідко у 

результаті некрозу ясенних сосочків втрачається фестончатість ясенного краю, 

міжзубні проміжки відкриті, зяють. При обережному видаленні нальоту і 

некротичних тканин оголюються кровоточиві виразкові поверхні. Реґіонарні 

лімфатичні вузли можуть бути злегка збільшені, дещо болісні при пальпації. 

Захворювання, як правило, протікає у легкій формі, рідше – середньої тяжкості; 

зазвичай без виражених суб’єктивних відчуттів і порушення загального стану 

організму. При рентгенологічному дослідженні відзначаються остеопороз 

вершин міжальвеолярних перегородок і розширення періодонтальних щілин. 

Патоморфологічно виразковий гінгівіт характеризується переважанням 

альтеративних процесів із руйнуванням усіх компонентів слизової оболонки 

ясен. Спостерігаються виражені зміни кровоносних і лімфатичних судин – 

ознаки розширення, застою і підвищеної проникності стінок, а також значна 

дифузна інфільтрація сполучнотканинної основи ясен. 

При цитологічному дослідженні матеріалу з уражених ділянок 

визначаються фузобактерії, спірохети, кокова флора, велика кількість 

нейтрофільних лейкоцитів, одиничні лімфоцити, плазматичні клітини і 

гістіоцити. 

У периферичній крові спостерігаються лейкоцитоз і збільшення 

швидкості осідання еритроцитів. Слід зазначити, що за розвитку виразково-

некротичного процесу у порожнині рота дітей проведення загального 

розгорнутого аналізу крові є обов’язковим для постановки остаточного 

діагнозу. 

Гострий виразковий гінгівіт необхідно диференціювати з некротичними 

змінами слизової оболонки ясен при ідіопатичних захворюваннях із 

прогресуючим лізисом тканин пародонту, а також при хворобах крові. 

Важливими диференційно-діагностичними ознаками в останньому випадку є 

низька ергічність запальної реакції з боку тканин, оточуючих ділянки некрозу, 
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затяжний характер перебігу процесу за правильно обраної лікарської тактики та 

адекватного лікування, наявність астенічного, анемічного і геморагічного 

синдромів, а також характерні для захворювань крові зміни її формули. 

Атрофічний гінгівіт 

Атрофічний гінгівіт відноситься до захворювань дистрофічного 

характеру і проявляється ретракцією слизової оболонки ясен у ділянці одного 

чи декількох зубів за слабко вираженого хронічного запалення. 

Розвиток захворювання пов’язують із дією місцевих і загальних факторів 

(порушення трофіки тканин пародонту, нейрогуморальні та інші розлади). 

Найчастіше причинами розвитку атрофічного гінгівіту у дітей є: неправильне 

анатомічне формування і прикріплення м’яких тканин присінку порожнини 

рота, аномалії розташування зубів, перевантаження ясен під дією 

ортодонтичних апаратів тощо. Іноді атрофічний гінгівіт виникає після 

перенесеного гострого виразкового гінгівіту. Також причиною травмування 

ясен, особливо у ділянці іклів, можуть бути неправильні (горизонтальні) рухи 

зубної щітки під час чищення зубів. 

Захворювання, як правило, протікає суб’єктивно безсимптомно. Іноді 

пацієнти скаржаться на свербіж, підвищену чутливість до хімічних і термічних 

подразників внаслідок оголення шийки зуба. 

Розрізняють обмежену атрофію ясен і дифузний атрофічний гінгівіт. 

Обмежена атрофія ясен проявляється ретракцією вестибулярної поверхні 

ясен у ділянці одного зуба, тоді як оральна її частина зберігає свою анатомічну 

форму. Іноді атрофічний процес призводить до утворення V-подібного дефекту. 

Слизова оболонка ясен навколо дефекту валикоподібно потовщена, дещо 

набрякла. Колір слизової оболонки ясен, як правило, не змінений, болючість і 

кровоточивість відсутні. Спостерігається оголення кореня до 1/2 довжини, хоча 

маргінальний край ясен при цьому щільно охоплює його поверхню. 

Патологічна рухливість зуба відсутня. Інші ділянки слизової оболонки ясен не 

змінені. 

Дифузний атрофічний гінгівіт зустрічається значно рідше і проявляється 
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ретракцією частіше вестибулярної поверхні ясен у ділянці кількох або всіх 

зубів. Слизова оболонка ясен валикоподібно потовщена, дещо набрякла. Колір 

слизової оболонки ясен, як правило, не змінений, болючість і кровоточивість 

відсутні. Відбувається поступове оголення шийок зубів, хоча патологічна 

рухливість зубів відсутня. Ясна втрачають притаманну їм фестончатість, 

міжзубні проміжки зяють. 

Відновлення атрофованих ясен із віком не спостерігається, навпаки, 

процес набуває тривалий характер, прогресує протягом багатьох років і може 

завершитися розвитком рухливості зубів. 

5.3. Пародонтит 

Пародонтит – це запально-деструктивний процес, що вражає всі тканини 

пародонту: слизову оболонку ясен, періодонт, кісткову речовину міжзубних 

перегородок і цемент кореня. 

В основі морфогенезу захворювання лежать процеси ексудативно-

альтеративного запалення з яскраво вираженими і наростаючими явищами 

деструкції альвеолярної кістки, цементу зуба і періодонта. 

За клінічним перебігом пародонтит може бути гострим, хронічним, 

загостреним (у тому числі з утворенням поодиноких чи множинних абсцесів) та 

у стадії ремісії (короткочасна стабілізація патологічного процесу). 

Гострий пародонтит зустрічається рідко і зазвичай буває локалізованим. 

Розвивається, як правило, під впливом інфекцій, при ортодонтичних 

втручаннях, що викликають порушення цілісності зубоясенного з’єднання, а 

також внаслідок механічного подразнення тканин штучними коронками. 

Хронічний пародонтит зустрічається у клінічній практиці найбільш часто. 

Протікає тривало. Клінічні особливості, глибина поширення патологічного 

процесу і характер течії залежать від загального стану організму та його 

реактивності. 

При зниженні реактивності організму, супутніх захворюваннях і 

приєднанні вторинної інфекції запально-дистрофічний процес у тканинах 
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пародонту загострюється. 

Під впливом профілактичних і лікувальних заходів внаслідок підвищення 

захисних сил організму спостерігається стадія ремісії, тобто стабілізація 

процесу. 

Залежно від вираженості клінічних проявів розрізняють легкий, 

середньотяжкий і тяжкий ступені тяжкості захворювання. 

За пародонтиту легкого ступеня тяжкості визначаються пародонтальні 

кишені глибиною до 3,5 мм. Іноді цілісність зубоепітеліального прикріплення 

порушується частково і внаслідок запалення та набряку ясен виникає неглибока 

парадонтальна кишеня (1 – 2 мм), яку важко визначити клінічно. Для цього 

застосовують формалінову пробу: поява різкого болю свідчить про вогнищеві 

порушення цілості епітелію прикріплення. Зуби стійкі, але може спостерігатися 

рухомість окремих зубів І ступеня. На рентгенограмі виявляються: розширення 

періодонтальної щілини довкола шийок зубів, відсутність компактної 

пластинки на верхівках міжзубних перегородок та їх резорбція у межах до 1/3 

висоти. 

За пародонтиту середньотяжкого ступеня глибина пародонтальних 

кишень збільшується до 4 – 5 мм. Спостерігається рухливість зубів І – ІІ 

ступеня (у межах 1 – 2 мм), що призводить до розвитку травматичної оклюзії. 

На рентгенограмі виявляються: розширення періодонтальної щілини, 

деструкція кортикальної пластинки, зменшення висоти міжзубних 

альвеолярних перегородок до 1/2 довжини кореня зуба з ознаками остеопорозу 

у ділянках, що збереглися. 

За пародонтиту тяжкого ступеня глибина пародонтальних кишень 

збільшується до 6 мм і далі. Спостерігається рухливість зубів ІІ – ІІІ ступеня, 

що призводить до формування вираженої травматичної оклюзії. На 

рентгенограмі, окрім зазначених змін, спостерігається збільшення резорбції 

міжзубних альвеолярних перегородок понад 1/2 їх висоти. 

Важкість ураження тканин пародонта у певній мірі залежить від ступеня 

їх сформованості і морфологічної зрілості, а також від функціонального 
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(жувального) навантаження. Формування зубощелепних аномалій, порушення 

будови і прикріплення м’яких тканин створюють стійкі умови для розвитку 

патологічних змін у пародонті внаслідок постійного перевантаження окремих 

його ділянок. Цьому також сприяють шкідливі звички, порушення функцій 

жування, ковтання і дихання. До факторів, що посилюють тяжкість 

пародонтиту, належить відсутність раціонального гігієнічного догляду за 

порожниною рота. Прогресування патологічного процесу у тканинах пародонта 

спостерігається при зниженні імунологічної реактивності організму на тлі 

загальносоматичних захворювань. 

За поширеністю пародонтит розділяють на локалізований і 

генералізований. При локалізованому пародонтиті процес носить обмежений 

характер і локалізується у ділянці окремої групи зубів (від 1 до 3). За 

генералізованого пародонтиту процес поширюється на декілька або всі групи 

зубів. 

Локалізований пародонтит 

Виникає на тлі диспропорції росту щелеп і незрілості тканин пародонта 

під впливом місцевих факторів: 

– дефекти пломбування каріозних порожнин (відсутність контактних 

пунктів, навислі краї пломб); 

– аномалії будови та прикріплення м’яких тканин (мілкий присінок 

порожнини рота, укорочені вуздечки губ і язика); 

– аномалії прикусу та окремих зубів (скупченість зубів, тортоаномалії, 

вестибулярне чи оральне розташування зубів тощо). 

Спочатку локалізований пародонтит характеризується катаральними 

явищами в обмеженій ділянці (фронтальній чи бічній) – набряком, гіперемією 

та кровоточивістю слизової оболонки ясен. За прогресування запального 

процесу у тканинах пародонта виникають деструктивні зміни. Клінічно це 

відповідає порушенню цілісності зубоепітеліального прикріплення і 

формуванню пародонтальної кишені. 

Залежно від терміну дії місцевого подразника розрізняють три ступеня 
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тяжкості локалізованого пародонтиту: легкий, середньотяжкий і тяжкий, а 

також гострий чи хронічний його перебіг. У дитячому віці переважає хронічний 

локалізований пародонтит легкого ступеня тяжкості. 

За гострого локалізованого пародонтиту діти скаржаться на біль в 

окремій ділянці ясен, що посилюється під час чищення зубів та вживання їжі. 

Біль супроводжується кровоточивістю, печінням, набряком ясен, неприємним 

запахом з рота. 

Об’єктивно спостерігається яскрава гіперемія та виражений набряк 

ураженої ділянки ясен, м’які зубні нашарування, легка кровоточивість та 

болючість при доторкуванні, виявляються пародонтальні кишені різної глибини 

(залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу). Під час пальпації 

виділяється серозний або гнійний ексудат. Для середньотяжкого і тяжкого 

ступенів характерна рухомість зубів у ділянці ураження. Проба Шіллера-

Писарєва у ділянці ураження – негативна. 

Рентгенологічно за гострого локалізованого пародонтиту виявляються 

вогнища дифузного остеопорозу губчастої кісткової тканини міжзубних 

перегородок на обмеженій ділянці альвеолярного відростка щелеп, відсутні 

ознаки склерозування кісткової тканини. 

За хронічного локалізованого пародонтиту суб’єктивні симптоми менш 

виражені: діти скаржаться на неприємні відчуття в окремій ділянці ясен, на їх 

напруженість, свербіж і періодичну кровоточивість, яка частіше виникає під час 

чищення зубів та вживання твердої їжі. Також відмічають неприємний запах із 

рота. 

Об’єктивно спостерігається застійна гіперемія та незначний набряк 

ураженої ділянки ясен, над- і під’ясенні зубні нашарування, пародонтальні 

кишені різної глибини (залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу). 

Пальпація ділянки ураження супроводжується слабко вираженою болючістю та 

незначним виділенням серозного ексудату. Для середньотяжкого і тяжкого 

ступенів характерна рухомість зубів у ділянці ураження. Проба Шіллера-

Писарєва у ділянці ураження – позитивна. 
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Рентгенологічно за хронічного локалізованого пародонтиту виявляються: 

розширення періодонтальної щілини, деструкція кортикальної пластинки, 

зменшення висоти міжзубних альвеолярних перегородок та незначний 

остеопороз губчастої кісткової тканини міжзубних перегородок на обмеженій 

ділянці альвеолярного відростка щелеп. 

Клінічно за локалізованого пародонтиту крім катаральних явищ, в 

окремих ділянках можуть спостерігатися проліферативні, а іноді і виразково-

некротичні зміни. За тривалого перебігу локалізованого пародонтиту 

відзначається ретракція ясен. Подальше прогресування запально-

деструктивного процесу призводить до поглиблення парадонтальних кишень та 

посилення патологічної рухливості зубів. 

При цитологічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень 

виявляється різноманітна мікрофлора: коки, веретеноподібні палички, 

найпростіші (трихомонади), спірохети і гриби роду Candida. 

Патоморфологічні зміни визначаються у всіх тканинах пародонта. У 

слизовій оболонці ясен спостерігаються ознаки неспецифічного хронічного 

запалення: дистрофічні зміни епітелію, дифузна лімфоїдно-плазмоцитарна 

інфільтрація сполучнотканинної основи ясен з явищами її поверхневої 

дезорганізації не лише у ділянці ясенної борозни, але і в більш глибоких 

відділах, а також проростання епітелію уздовж кореня і резорбція верхівок 

міжзубних перегородок під впливом остеокластів і макрофагів. 

Диференціальну діагностику локалізованого пародонтиту необхідно 

проводити з різними формами гінгівітів на підставі даних рентгенологічного 

дослідження. При гінгівітах розвиток запального процесу у слизовій оболонці 

ясен ніколи не супроводжується деструктивними змінами в інших тканинах 

пародонта. 

Генералізований пародонтит 

Виникає внаслідок тривалого хронічного перебігу гінгівіту, як правило, 

на фоні соматичних хвороб та зміненої імунологічної реактивності організму. 

Діагностується у невеликій кількості випадків (3 – 5%), переважно в 
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підлітковому віці. 

Основними симптомокомплексами, властивими генералізованому 

пародонтиту, є: 

– симптоматичний гінгівіт; 

– парадонтальна кишеня; 

– прогресуюча резорбція альвеолярної кістки і, як її наслідки – 

патологічна рухливість зубів та травматична оклюзія. 

Залежно від вираженості запально-деструктивних процесів у тканинах 

пародонта розрізняють три ступеня тяжкості генералізованого пародонтиту: 

легкий, середньотяжкий і тяжкий, а також хронічний його перебіг, стадію 

загострення і стадію ремісії. У дитячому віці переважає хронічний 

генералізований пародонтит легкого ступеня тяжкості. 

За хронічного генералізованого пародонтиту суб’єктивні симптоми 

слабко виражені: діти скаржаться на неприємні відчуття в яснах, на їх 

напруженість, свербіж і періодичну кровоточивість, яка частіше виникає під час 

чищення зубів та вживання твердої їжі. Також відмічають неприємний запах із 

рота. Деякі пацієнти скарг взагалі не пред’являють. 

Об’єктивно спостерігається застійна гіперемія та незначний набряк ясен, 

над- і під’ясенні зубні нашарування, пародонтальні кишені різної глибини 

(залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу). Пальпація ясен 

супроводжується слабко вираженою болючістю та незначним виділенням 

серозного ексудату. Для середньотяжкого і тяжкого ступенів тяжкості 

характерна рухомість зубів. Проба Шіллера-Писарєва позитивна. 

Рентгенологічно за хронічного генералізованого пародонтиту 

виявляються: розширення періодонтальної щілини, деструкція кортикальної 

пластинки, зменшення висоти міжзубних альвеолярних перегородок та 

незначний остеопороз губчастої кісткової тканини міжзубних перегородок на 

значних ділянках альвеолярного відростка щелеп. 

За загострення хронічного генералізованого пародонтиту діти скаржаться 

на біль у яснах, що посилюється під час чищення зубів та вживання їжі. Біль 
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супроводжується кровоточивістю, печінням, набряком ясен, неприємним 

запахом із рота. 

Об’єктивно спостерігається яскрава гіперемія та виражений набряк ясен, 

тверді і м’які зубні нашарування, кровоточивість та різка болючість при 

доторкуванні, поодинокі або чисельні абсцеси. Виявляються пародонтальні 

кишені різної глибини (залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу), 

наповнені патологічними грануляціями. Під час пальпації ясен виділяється 

серозно-гнійний ексудат. Для середньотяжкого і тяжкого ступенів характерна 

рухомість зубів. 

Рентгенологічно за загострення хронічного генералізованого пародонтиту 

домінують вогнища активного плямистого дифузного остеопорозу губчастої 

кісткової тканини міжзубних перегородок на значних ділянках альвеолярного 

відростка щелеп, відсутні ознаки склерозування кісткової тканини. Про 

активізацію резорбтивного процесу свідчать також: нечіткість і нерівність 

контурів кісткової тканини як у ділянках міжальвеолярних перегородок, так і 

навколо коренів зубів та формування внутрішньоальвеолярних (кісткових) 

кишень. 

За стабілізації процесу скарги у пацієнтів зазвичай відсутні. З анамнезу 

з’ясовують, що дитина проходила курс лікування пародонтиту. 

Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, щільні, прилягають до 

поверхні зуба. Під час пальпації ясен больова реакція та виділення ексудату не 

спостерігаються. Пародонтальні кишені (за умов раціонально застосованих 

хірургічних методів) та зубні нашарування відсутні. Можливе оголення коренів 

зубів на кілька міліметрів залежно від ступеня тяжкості процесу. Зуби стійкі чи 

фіксовані тимчасовими (постійними) назубними шинами. 

Рентгенологічно за стабілізації процесу відсутні вогнища остеопорозу, 

кісткова тканина щільна, з явищами остеосклерозу, без ознак прогресуючого 

зменшення. 

Клінічно за генералізованого пародонтиту крім катаральних явищ, 

можуть спостерігатися проліферативні, а іноді і виразково-некротичні зміни. 
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Подальше прогресування запально-деструктивного процесу призводить до 

поглиблення парадонтальних кишень та посилення патологічної рухливості 

зубів. 

Патоморфологічні зміни за розвитку запально-деструктивного процесу 

виявляються у всіх тканинах пародонта. Для даного захворювання характерна 

проліферація епітелію ясенної борозни і проростання його у глиб 

пародонтальних кишень. У сполучнотканинній основі слизової оболонки ясен і 

в періодонті спостерігаються дифузні інфільтрати з переважанням у них 

лімфоїдних і плазматичних клітин, а також тканинних базофілів. У кістковій 

тканині відзначається лакунарний тип резорбції. 

При цитологічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень 

визначаються епітеліальні клітини з вакуолізацією цитоплазми і ознаками 

некрозу та збільшення кількості нейтрофільних лейкоцитів і мононуклеарів. 

Мікрофлора при генералізованому пародонтиті у дітей різноманітна. У 

цитологічних препаратах переважають веретеноподібні палички (фузобактерії), 

спірохети, трихомонади, виявляються також коки і гриби. Мікробний пейзаж 

вмісту пародонтальних кишень змінюється в залежності від їх глибини і 

характеру течії запально-деструктивного процесу (хронічний чи загострений). 

За допомогою функціональних методів дослідження 

(реопародонтографія, біомікроскопія тощо) при генералізованому пародонтиті 

виявляються суттєві порушення мікроциркуляції: застійні явища у капілярах, 

зменшення кровотоку у тканинах пародонта, зміна кількості і форми 

функціонуючих судин мікроциркуляторного русла. 

Диференціальну діагностику генералізованого пародонтиту необхідно 

проводити з різними формами гінгівітів на підставі даних рентгенологічного 

дослідження. При гінгівітах розвиток запального процесу у слизовій оболонці 

ясен ніколи не супроводжується деструктивними змінами в інших тканинах 

пародонта. 

Препубертатний і ювенільний пародонтити 

Розвиваються, як правило, у препубертатному і пубертатному періодах, у 
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підлітковому і юнацькому віці. В етіології істотну роль відіграють 

Actinobacillus actinomicetemcomitans, а також раннє статеве дозрівання і 

генетична схильність. Патологічний процес спочатку локалізується у ділянці 

різців і перших молярів, характеризується швидкою втратою 

зубоепітеліального прикріплення і прогресуючою деструкцією кісткової 

тканини міжальвеолярних перегородок. 

Швидкопрогресуючий пародонтит 

Виникає у осіб молодого віку. У розвитку захворювання домінуюче 

значення мають такі пародонтопатогенні анаеробні мікроорганізми: 

Actinobacillus actinomicetemcomitans, Prevotella imtermedius, Fuso-bacterium 

nucleatum, Veilonella recta, Porphyromonas gingivalis. Звертають на себе увагу: 

вираженість запальних явищ у тканинах пародонта за неодночасного ураження 

всіх зубів, швидкість руйнування сполучно-епітеліального прикріплення, 

активність деструктивних змін у кістковій тканині альвеолярного відростка і 

схильність до загострень. 

5.4. Ідіопатичні захворювання з прогресуючим лізисом 

тканин пародонта 

До ідіопатичних відноситься група захворювань із прогресуючим лізисом 

тканин пародонта на фоні загальної патології внутрішніх органів, ендокринної 

системи, імунних та спадкових змін тощо, які зазвичай, незважаючи на 

проведене лікування, призводять до повної втрати зубів. Ці зміни, як правило, 

мають генетичну основу і трактуються як пародонтальний синдром. 

Незважаючи на системність ураження, такі пацієнти насамперед 

звертаються до стоматолога, оскільки перші клінічні ознаки захворювання 

проявляються у порожнині рота. 

Прогресуючі ідіопатичні захворювання пародонта можна розділити на 

кілька груп: 

1. Пародонтальні синдроми, супроводжуючі захворювання крові: лейкоз, 

нейтропенія, агранулоцитоз. 
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2. Гістіоцитози Х: хвороба Леттерера-Сіве, хвороба Хенда-Шюллера-

Крісчена, еозинофільна гранульома (хвороба Таратинова). 

3. Пародонтальні синдроми, супроводжуючі порушення обміну: хвороба 

Німанна-Піка, хвороба Гоше, синдром Папійона-Лефевра, некомпенсований 

інсулінозалежний цукровий діабет (І тип). 

4. Пародонтальні синдроми при вроджених захворюваннях: хвороба 

Дауна, акаталазія, десмодонтоз. 

Незважаючи на значну їх різноманітність, для прогресуючих 

ідіопатичних процесів у тканинах пародонта характерні наступні 

закономірності: 

– розвиток захворювання у ранньому дитячому віці, незабаром після 

прорізування тимчасових зубів; 

– виражені запальні явища у м’яких тканинах пародонта зі схильністю до 

загострення і абсцедування; 

– швидка втрата зубоепітеліального прикріплення і формування 

пародонтальних кишень; 

– прогресуючий остеоліз альвеолярного відростка, який супроводжується 

патологічною рухливістю і закінчується втратою тимчасових і постійних зубів; 

– локалізація патологічного процесу не лише в альвеолярному відростку, 

а і в інших відділах кісткового скелету, а також в органах, що беруть участь у 

процесах кровотворення (селезінка, лімфатичні вузли тощо). 

Пародонтальні синдроми, супроводжуючі захворювання крові 

До них відносяться дистрофічно-запальні ураження тканин пародонта при 

лейкозі, нейтропенії, агранулоцитозі. 

Лейкоз 

Це системне злоякісне захворювання кровотворної системи з переважною 

локалізацією у кістковому мозку. 

Єдиної точки зору на етіологію захворювання не існує. Найбільшого 

поширення набули інфекційно-вірусна, радіаційна, обмінна, генетична 

неопластична теорії виникнення лейкозів. 
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Прояви у порожнині рота при лейкозах можуть виникати як на різних 

етапах формування захворювання, так і у ході його лікування. Одним із ранніх 

патогномонічних проявів у порожнині рота є геморагічний синдром, який може 

мати різну ступінь вираженості і проявлятися петехіями, дрібноточковими 

геморагічними елементами або ділянками крововиливу. У важких випадках 

можливий розвиток спонтанних кровотеч (носових, ясенних і ін.). 

За характером течії лейкози бувають гострі і хронічні. Гострота лейкозу 

визначається не тільки величиною збільшення кількості лейкоцитів і 

швидкоплинністю його динаміки, але й характеристикою клітин, що складають 

основну масу лейкоцитів периферичної крові. За гострого лейкозу у крові 

з’являється до 80 – 90% низькодиференційованих елементів кровотворення. 

Поряд з появою бластних форм лейкоцитів (гемоцитобласти, мієлобласти, 

ретикулярні клітини) різко знижується вміст зрілих нейтрофілів. За хронічного 

лейкозу у крові переважають більш диференційовані генерації лейкоцитів. 

У клінічному перебігу гострого лейкозу виділяють наступні періоди: 

початковий, повного розвитку захворювання, ремісії, загострення, 

термінальний. 

Початковий період (1 – 3 місяці) у дітей характеризується «малими» 

симптомами: швидкою стомлюваністю, слабкістю, зниженням апетиту і 

активності, можуть мати місце висока сприйнятливість до ГРВІ та дитячих 

інфекцій, реактивація хронічних вогнищ інфекції (загострення хронічних 

періодонтитів, тонзилітів тощо). 

Для періоду повного розвитку захворювання притаманні такі симптоми і 

синдроми: 

– інтоксикація, анорексія, гіпертермія; 

– анемія (блідість, запаморочення, тахікардія, приглушеність серцевих 

тонів); 

– геморагічний шкірний (слизовий) синдром і кровотечі; 

– гіперпластичний синдром (збільшення лімфатичних вузлів, печінки, 

селезінки); 



 82 

– некротичні ураження слизових оболонок і шкіри. 

Однією з ранніх ознак захворювання є кровоточивість ясен. Причому, 

ступінь прояву геморагічного синдрому може бути різним. У одних хворих 

кровоточивість з’являється від механічних подразників, у інших – спонтанно. 

Частою ознакою захворювання є кровотечі (у тому числі носові). Небезпека 

кровотечі настільки велика, що може симулювати гемофілію. Також однією з 

ознак гострого лейкозу на ранніх стадіях захворювання може бути поява в 

інтактних зубах болю, характерного для пульпіту чи періодонтиту. Цей біль 

пояснюють специфічною метаплазією клітин пульпи і періодонту. 

При об’єктивному огляді слизова оболонка губ і щік бліда, дещо 

набрякла. Ясна бліді, пухкі, набряклі, легко відшаровуються від зубів. Швидко 

розвивається виразковий гінгівіт. Некроз і виразка слизової оболонки 

порожнини рота починаються з ясенного краю, стрімко і дифузно 

поширюються вглиб та на інші ділянки слизової оболонки за відсутності 

больового симптому. Виразкові ураження, що розвиваються у хворих лейкозом 

на фоні блідої слизової оболонки, частіше характеризуються як некротичні або 

гангренозні. На відміну від виразково-некротичного гінгівіту іншої етіології 

реактивне запалення тканин слабо виражене або взагалі відсутнє. Приєднання 

вторинної інфекції призводить до вираженого больового синдрому, у результаті 

чого виникають труднощі при прийомі їжі, ковтанні, з’являється неприємний 

запах із рота. Травматичні ураження слизової оболонки часто супроводжуються 

формуванням глибоких ерозій і виразок. 

Геморагічні та виразково-некротичні процеси зазвичай розвиваються на 

тлі гіпертрофії ясен. Гіпертрофічний гінгівіт при гострому лейкозі частіше 

носить дифузний характер. При цьому надмірний ріст тканини більш 

виражений на оральній її поверхні, а також у ділянках місцевої травми. 

Гіперплазія ясен зазвичай поєднується з гіпертрофією лімфоїдного апарату: 

глоткових, язичних мигдалин, лімфатичних утворень задньої стінки глотки. 

Лімфатичні вузли збільшені незначно, при пальпації м’які і безболісні. 

Ремісія відбувається під впливом цитостатичної терапії. Повна і тривала 
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ремісія (відсутність проявів захворювання протягом місяця і більше) можлива 

після терапії лімфобластного лейкозу. За інших варіантів перебігу гострого 

лейкозу ремісія коротша. 

Загострення захворювання характеризується екстрамедулярними 

вогнищами лейкозного процесу за збереження функцій кісткового мозку з 

формуванням специфічних уражень нервової та кісткової систем, легенів, 

яєчок. 

У термінальній стадії превалюють симптоми, зумовлені гіпоплазією 

кістковомозкового кровотворення – посилюються ознаки інтоксикації, 

розвиваються важкі кровотечі, приєднується вторинна інфекція. При цьому 

метастатичні осередки формуються у нирках, міокарді, печінці, селезінці. 

При діагностиці гострого лейкозу важливе значення має вивчення 

розгорнутого аналізу крові, яке виявляє: 

– у початковий період захворювання – нормальні показники вмісту 

гемоглобіну та еритроцитів, стійку лейкопенію, помірну тромбоцитопенію, 

збільшення ШОЕ; 

– у період розпалу захворювання – анемію, тромбоцитопенію, коливання 

кількості лейкоцитів (від лейкопенії до гіперлейкоцитозу), специфічну ознаку – 

наявність бластних клітин і лейкемічний провал (відсутність в гемограмі класу 

дозріваючих клітин); 

– у період повної клініко-гематологічної ремісії – нормалізацію складу 

периферичної крові, відсутність бластних клітин; у мієлограмі не більше 5% 

бластних клітин і не більше 30% лімфоцитів, відновлення співвідношення 

еритрогранулоцитарного і мегакаріоцитарного паростків (1:3); 

– у термінальний період – панцитопенію. 

Диференціальну діагностику гострого лейкозу проводять із гострими 

інфекційними захворюваннями. За подібної клінічної картини у хворих гострим 

лейкозом частіше вражаються ясна, тоді як за інфекційних захворювань 

переважають різні висипання на інших ділянках слизової оболонки порожнини  

У клінічному перебігу хронічного лейкозу виділяють наступні періоди: 
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початковий, розгорнутої клініко-гематологічної картини, термінальний. 

Початковий період (6 – 12 місяців) у дітей є малосимптомним, має місце 

незначна гепатоспленомегалія. 

У період розгорнутої клініко-гематологічної картини (від 3 до 5 років і 

більше) вираженість симптомів наростає внаслідок генералізації пухлинного 

процесу – посилюється інтоксикація, збільшується селезінка, виникає біль у 

хребті та суглобах. На слизовій оболонці порожнини рота виникають 

геморагічні і виразково-некротичні ураження, пухлиноподібні розростання. 

Геморагії переважно мають вигляд дрібнокрапчатої пурпури. Виразково-

некротичні зміни прогресують із розвитком захворювання. 

Термінальний період характеризується переходом пухлинного процесу з 

доброякісної стадії у злоякісну. Відзначається блідість шкірних покривів, 

зменшується маса тіла, ростуть розміри селезінки, значно збільшуються 

лімфатичні вузли. Виникають некротичні зміни на слизових оболонках і шкірі. 

Характерною особливістю хронічного лейкозу є залучення до процесу 

лімфатичних вузлів на ранніх стадіях захворювання. 

Розгорнутий аналіз крові при хронічному лейкозі виявляє: 

– у початковий період захворювання – нейтрофільний лейкоцитоз у 

межах 20х10
9
 – 50х10

9
/л із зсувом лейкоцитарної формули вліво до мієлоцитів і 

промієлоцитів; 

– у період розгорнутої клінічної картини – лейкоцитоз (до 100х10
9
/л і 

вище), у лейкограмі – усі клітинні форми мієлоїдного ряду; збільшення ШОЕ, 

нормохромну анемію; 

– у термінальний період – збільшення кількості бластних клітин у 

периферичній крові (більше 10%) і кістковому мозку (більше 20%) – так званий 

бластний криз гострого лейкозу. 

Нейтропенії 

Під цією назвою об’єднується група захворювань, основною ознакою 

яких є постійне (нейтропенії постійні) або періодичне (нейтропенії циклічні) 

зниження кількості нейтрофільних гранулоцитів у крові та кістковому мозку. 
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Причина захворювання полягає у спадковому дефіциті ферментів, що 

відповідають за нормальне дозрівання елементів нейтрофільного ряду. 

Порушення нейтрофілопоеза виникають на етапі переходу промієлоцитів у 

більш зрілі форми. 

Для постійної нейтропенії характерна повна чи практично повна 

відсутність нейтрофілів у периферичній крові. При цьому загальна кількість 

лейкоцитів відповідає нормі або незначно зменшена за рахунок підвищення 

числа еозинофілів і моноцитів. Уміст еритроцитів і тромбоцитів не змінений 

або дещо збільшений. 

Клінічно постійна нейтропенія проявляється з перших місяців життя 

дитини у вигляді гнійничкових уражень шкіри, фурункулів (у тому числі і на 

шкірі голови), абсцесів підшкірножирової клітковини, блефаритів. Нерідко 

виникають гнійні процеси у легенях. 

У порожнині рота розвиваються дистрофічно-запальні процеси, які 

поступово прогресують, проявляючись запаленням ясен, утворенням ясенних і 

пародонтальних кишень, резорбцією кістки альвеолярного відростка, 

патологічною рухливістю зубів. Прорізування тимчасових зубів 

супроводжується виникненням виразково-некротичного гінгівіту, який вже у 2-

річному віці змінюється генералізованим пародонтитом. Швидке поглиблення 

пародонтальних кишень і розвиток вираженої патологічної рухливості 

тимчасових зубів призводять до їх ранньої втрати. Прорізування постійних 

зубів найчастіше супроводжується симптоматичним гіпертрофічним гінгівітом. 

Після прорізування постійних зубів патологічний процес знову рецидивує, 

швидко прогресує, поширюючись на усі тканини пародонту, про що свідчать 

класичні ознаки генералізованого пародонтиту. До 12 – 14 років такі діти 

практично повністю втрачають постійні зуби. 

Циклічна нейтропенія характеризується періодичним зникненням 

нейтрофілів із периферичної крові. Спостерігається також значне зниження 

загальної кількості лейкоцитів до 2,5 – 3,5х10
9
/л на тлі збільшення моноцитів і 

еозинофілів. Кількість еритроцитів, як правило, знаходиться у межах норми. 
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Такі зміни у периферичній крові та кістковому мозку отримали назву 

нейтропенічних кризів. Їх тривалість зазвичай не перевищує 4 – 5 днів і 

повторюються вони через суворо визначений і постійний для кожного пацієнта 

проміжок часу (зазвичай 22 – 28 днів). 

Нейтропенічні кризи супроводжуються погіршенням загального стану 

дитини внаслідок підвищення температури тіла і розвитку інтоксикації. З 

перших місяців життя у дитини виникають гнійничкові ураження шкіри, 

фурункули (у тому числі і на шкірі голови), абсцеси підшкірножирової 

клітковини, блефарити. Можуть бути пневмонії і, навіть, абсцеси легенів. 

Відзначається також збільшення піднижньощелепних і шийних лімфатичних 

вузлів. 

На тлі циклічної нейтропенії у тканинах пародонта дітей вже у 

молочному прикусі розвиваються дистрофічно-запальні зміни. Вони поступово 

прогресують, проявляючись запаленням ясен, утворенням ясенних і 

пародонтальних кишень, резорбцією кістки альвеолярного відростка, 

патологічною рухливістю зубів. Зазвичай симптоматичним є гіпертрофічний 

гінгівіт, який у період загострення змінюється виразково-некротичним. Такі 

загострення захворювання циклічно повторюються і поступово приводять до 

передчасного випадання як тимчасових, так і постійних зубів. 

Агранулоцитоз 

Це синдром, який характеризується різким зменшенням кількості або 

відсутністю нейтрофільних гранулоцитів у периферичній крові. 

За механізмом виникнення агранулоцитоз може бути мієлотоксичним та 

імунним. 

Мієлотоксичний агранулоцитоз виникає у результаті придушення росту 

предстадій гранулоцитів у кістковому мозку, включаючи і стовбурові клітини. 

У зв’язку з цим у крові відзначається зменшення не тільки гранулоцитів, але і 

тромбоцитів, ретикулоцитів і лімфоцитів. Захворювання може розвиватися у 

результаті впливу на організм іонізуючої радіації або хімічних сполук, що 

володіють цитостатичними властивостями (протипухлинні препарати, бензол та 
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ін.). 

Імунний агранулоцитоз розвивається у результаті прискореної загибелі 

гранулоцитів під впливом антилейкоцитарних антитіл; стовбурові клітини не 

страждають. Антилейкоцитарні антитіла утворюються під впливом 

медикаментів, які можуть зіграти роль гаптенів (анальгетики, особливо 

амідопірин, протитуберкульозні препарати, сульфаніламіди, транквілізатори та 

ін.). Також розвиток імунного агранулоцитозу спостерігається при системних 

захворюваннях (особливо при червоному вовчаку і ревматоїдному поліартриті) 

та при деяких інфекціях. 

Захворювання може початися поволі, без будь-яких суб’єктивних ознак 

або гостро із супроводжуючою лихоманкою, ангіною і ураженням слизової 

оболонки порожнини рота. 

У клінічній картині захворювання поєднуються ознаки гострого сепсису і 

некротичних ускладнень. У порожнині рота спостерігаються некротичні 

ураження зіва (агранулоцитарна ангіна) і слизової оболонки. Іноді у дітей 

типова агранулоцитарна ангіна відсутня чи розвивається вдруге. Некроз 

слизової оболонки порожнини рота зазвичай починається з ясен. На тлі 

ареактивної блідої слизової виникає вогнище ураження, навколо якого відсутня 

видима демаркаційна запальна лінія. З’являється гнильний запах із рота. 

Виражені дистрофічно-запальні зміни розвиваються в усіх тканинах пародонта, 

внаслідок чого зуби набувають патологічної рухливості і згодом випадають. 

Основними відмінностями ураження пародонта при агранулоцитозі є: 

відсутність гнійної течії (незважаючи на наявність глибоких пародонтальних 

кишень) та переважання некротичних явищ без видимої місцевої запальної 

реакції. 

Гістіоцитози Х 

Гістіоцитози – це група захворювань неясної етіології, що 

супроводжуються ендогенними порушеннями метаболізму і накопиченням в 

осілих макрофагах (різновид ретикулоендотеліоцитів) продуктів порушеного 

обміну. 
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До них відносяться: гострий системний прогресуючий гістіоцитоз 

(хвороба Леттерера-Сіве), хронічний системний прогресуючий гістіоцитоз 

(хвороба Хенда-Шюллера-Крісчена), які є системними лімфоретикулярними 

ураженнями, та еозинофільна гранульома (хвороба Таратинова). 

За клінічними різновидами гістіоцитози розділяють на дві групи: 

1. Прогресуючі системні злоякісні пухлини (хвороба Леттерера-Сіве та 

ін.); 

2. Диссеміновані захворювання, що викликаються або супроводжуються 

надмірним накопиченням продуктів метаболізму (хвороба Хенда-Шюллера-

Крісчена та ін.). 

Хвороба Леттерера-Сіве 

Це гострий системний прогресуючий спадковий гістіоцитоз неліпідного 

характеру. Зустрічається переважно у дітей віком від 1 до 2 років. 

Захворювання має гострий початок, характеризується швидким 

розвитком і несприятливим прогнозом. Розвивається як інфекційний процес: у 

початковому періоді проявляється лихоманкою, млявістю, порушенням сну і 

апетиту, генералізованим збільшенням лімфатичних вузлів, а також плямисто-

папульозним чи плямисто-сквамозним висипом темно-червоного кольору 

(частіше на шкірі голови, привушної області, тулуба). За інволюції папул 

з’являється лущення або утворюються кірки жовтого кольору. Елементи висипу 

мають тенденцію до злиття. Клінічні ознаки захворювання швидко наростають. 

До раніше описаних ознак приєднуються екзофтальм, нецукровий діабет, 

виражене збільшення печінки і селезінки, діарея, геморагічна пурпура, а також 

вторинні симптоми ураження органів кровообігу. Спостерігається підвищена 

спрага, внаслідок якої діти випивають до 10 літрів рідини за добу. 

У порожнині рота спочатку розвивається гострий катаральний гінгівіт із 

вираженим набряком і гіперемією, який незабаром змінюється виразково-

некротичним процесом. Через короткий проміжок часу розвивається 

генералізований пародонтит, з’являються пародонтальні кишені з пишними 
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грануляціями, виникає патологічна рухливість зубів. У результаті прогресу 

захворювання зуби випадають. 

Рентгенологічно відмічають обмежені вогнища деструкції кісткової 

тканини лакунарного типу, що мають округлу або овальну форму і 

локалізуються у різних ділянках щелепи: альвеолярному відростку, тілі 

нижньої щелепи і її висхідних гілках. Множинні вогнища резорбції виявляють і 

в інших плоских кістках черепа, тазу, кінцівок. 

Патологоанатомічні зміни характеризуються явищами розростання 

атипових гістіоцитів, які локалізуються у шкірі, кістковому мозку, лімфатичних 

вузлах, селезінці, печінці тощо. У місцях скупчення атипових гістіоцитів 

виявляються також велетенські багатоядерні клітини, лімфоцити, плазмоцити, 

еозинофіли. 

У периферичній крові спостерігається виражена анемія, еозинофілія, 

тромбоцитоз і підвищення ШОЕ. 

Для цього захворювання характерна також низька щільність сечі. 

Діагноз захворювання ґрунтується на даних клінічних досліджень і 

рентгенологічного вивчення плоских кісток та підтверджується дослідженням 

пунктату чи біоптату з вогнищ ураження. 

На відміну від генералізованого пародонтиту захворювання зустрічається 

у ранньому дитячому віці і характеризується ураженням кісткової тканини 

альвеолярного відростка, тіла і гілок нижньої щелепи, а також інших кісток 

скелету. 

Хвороба Хенда-Шюллера-Крісчена 

Синоніми – ліпоїдний гранулематоз, ліпогранулематоз – захворювання, в 

основі якого лежить порушення обміну холестерину. Характеризується 

утворенням у кістковому мозку, внутрішніх органах, лімфатичних вузлах та 

шкірі вогнищ проліферації клітин (осілих макрофагів) із підвищеним вмістом 

ліпідів у цитоплазмі – холестерину, холинестерів і нейтральних жирів. 

Захворювання успадковується за аутосомно-рецесивним або рецесивним 

типом. Хворіють переважно діти у віці до 7 – 10 років, значно рідше – підлітки і 



 90 

юнаки. 

Розвивається повільно, поступово, з періодами ремісії впродовж 

декількох років. 

У клінічному перебігу хвороби виділяють три періоди: початковий, 

виражених змін і ремісії (до 3 – 4 років). 

У початковому періоді першими ознаками захворювання є слабкість, 

втрата апетиту, зниження маси тіла і порушення сну, які зазвичай 

сприймаються як прояви звичайних інфекційних захворювань дитячого віку. 

Пізніше на шкірі (волосиста частина голови, за вухами, груди) з’являється 

дрібний папульозний або плямисто-папульозний висип. 

Період виражених клінічних змін характеризується тріадою Крісчена: 

нецукровим діабетом, екзофтальмом і обмеженими овальної або округлої 

форми вогнищами деструкції плоских кісток скелета, особливо черепа. Разом із 

цими ознаками відзначається помірне (порівняно з іншими гістіоцитозами) 

збільшення печінки і селезінки, а також явища генералізованого лімфаденіту. 

Іноді виникають неспецифічні ураження легенів. За тривалого перебігу 

захворювання можуть розвинутися зміни у нирках і з боку серцево-судинної 

системи. За ураження кісток проявляється частий симптом хвороби – біль у 

кістках, за залучення до процесу легенів – кашель, задишка. 

У порожнині рота спочатку розвивається катаральний гінгівіт, який 

змінюється виразково-некротичним процесом. Через деякий час розвивається 

генералізований пародонтит, що проявляється симптоматичним виразково-

некротичним гінгівітом, утворенням пародонтальных кишень, заповнених 

грануляціями, оголенням коренів зубів і патологічною їх рухливістю. Гноєтеча, 

як правило, відсутня. Характерною особливістю є покриття ясенного краю, 

виразкових поверхонь, оголених шийок і коренів зубів оранжево-жовтим 

нальотом (у результаті специфічного фарбування ретикулоцитів, які 

руйнуються). 

При рентгенологічному дослідженні у щелепах (частіше – альвеолярний 

відросток, рідше – тіло і висхідні гілки нижньої щелепи), а також в інших 
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кістках скелета виявляють множинні вогнища деструкції кісткової тканини 

лакунарного типу, що мають округлу або овальну форму та чітко обкреслені 

роз’їдені контури без ознак склеротичних змін по периферії. Розміри вогнищ 

ураження варіюють, іноді вони займають великі ділянки кістки. 

У пунктатах кісткового мозку і селезінки визначаються ксантомні 

клітини, що мають вирішальне діагностичне значення. Вони є гістіоцитами з 

пінистою вакуолізованою цитоплазмою за рахунок накопичення великої 

кількості холестерину, холинестерів і нейтральних жирів. 

У периферичній крові відзначаються анемія, помірний лейкоцитоз, іноді 

моноцитоз. Вміст холестерину значно збільшений. 

Діагноз захворювання у початковому періоді, коли не проявляються 

специфічні симптоми, ускладнений. Необхідно відмітити, що ураження тканин 

пародонту на тлі адинамії, себорейного дерматиту і генералізованого 

лімфаденіту сприяє ранній діагностиці (задовго до настання періоду виражених 

клінічних змін). При вираженій клініці діагноз ставлять на підставі комплексу 

клінічних і рентгенологічних проявів. Питання про остаточний діагноз 

вирішується на підставі дослідження пунктатів із осередків ураження. 

На відміну від генералізованого пародонтиту захворювання зустрічається 

у ранньому дитячому віці і характеризується ураженням кісткової тканини 

альвеолярного відростка, тіла і гілок нижньої щелепи, а також інших кісток 

скелету. 

Еозинофільна гранульома 

Синонім – хвороба Таратинова – захворювання, що характеризується 

розростанням у кістковому мозку ретикулоендотеліоцитів і порушенням 

внутрішньоклітинних ферментативних процесів. 

Хворіють переважно діти дошкільного віку, рідше підлітки. Іноді перші 

ознаки захворювання проявляються у грудному віці перед прорізуванням 

тимчасових зубів. 

Хвороба має хронічний перебіг і проявляється деструктивними змінами у 

плоских кістках скелета. Найчастіше вражаються кістки зведення черепа і тазу, 
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нижня щелепа, ребра, хребці. 

Клінічно розрізняють три форми захворювання: осередкову (гніздову), 

дифузну і генералізовану. 

Осередкова форма еозинофільної гранульоми характеризується 

розвитком дещо болісного пухлиноподібного інфільтрату у віддалених від 

альвеолярного відростка ділянках тіла нижньої щелепи або її гілки. За цієї 

форми патологічні зміни у тканинах пародонта відсутні. Рентгенологічно 

визначаються обмежені вогнища деструкції кісткової тканини округлої або 

овальної форми. 

Дифузна форма захворювання розвивається в альвеолярному відростку, 

поступово поширюючись на тіло і гілку щелепи. Процес зазвичай локалізується 

у ділянці нижніх молярів, іноді – одночасно на обох щелепах. У клініці цієї 

форми еозинофільної гранульоми виділяють два періоди: початковий і 

виражених змін. 

У початковому періоді пацієнти скаржаться на свербіж і біль в інтактних 

зубах, почервоніння, кровоточивість і виразку слизової оболонки ясен. 

Об’єктивно виявляються ознаки локалізованого пародонтиту: симптоматичний 

гінгівіт (частіше виразково-некротичний), пародонтальні кишені, поступове 

оголення коренів зубів і прогресуюча їх рухливість. Рентгенологічно 

визначаються лакунарні вогнища деструкції кісткової тканини 

міжальвеолярних перегородок. 

Період виражених змін характеризується наростанням клінічних проявів 

пародонтиту, що призводить до втрати зубів, після чого залишаються 

хворобливі лунки, які довго не гояться. Рентгенологічно цей період 

характеризується двома різними картинами: обмеженими вогнищами деструкції 

кісткової тканини неправильної форми з роз’їденими нечіткими межами, які 

локалізуються у різних ділянках альвеолярного відростка і тіла щелепи або 

дифузним ураженням щелепи (альвеолярного відростка і тіла) у вигляді 

декількох вогнищ деструкції кісткової тканини, що злилися між собою і мають 

великофестончасті нечіткі контури. 
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Генералізована форма захворювання характеризується ураженням не 

лише щелеп, а й інших кісток скелета. У порожнині рота діагностують класичні 

ознаки генералізованого пародонтиту: симптоматичний виразково-некротичний 

гінгівіт, пародонтальні кишені з пишними грануляціями без гнійних виділень, 

патологічну рухливість зубів. Рентгенологічно визначають дифузне ураження 

щелепи (альвеолярного відростка і тіла) у вигляді декількох вогнищ деструкції 

кісткової тканини, що злилися між собою і мають великофестончасті нечіткі 

контури або обмежені вогнища деструкції кісткової тканини неправильної 

форми з роз’їденими нечіткими межами, які локалізуються у різних ділянках 

альвеолярного відростка і тіла щелепи. 

У дітей грудного віку еозинофільна гранульома проявляється у вигляді 

ділянок некрозу сірувато-зеленого кольору на ясенних валиках. Після зняття 

або відторгнення некротизованих тканин оголяється хвороблива ерозійна або 

виразкова поверхня, яка кровоточить і довго не гоїться. Надалі у цих ділянках 

спостерігається передчасне прорізування тимчасових зубів, які незабаром 

стають рухливими. За прогресування захворювання можлива втрата багатьох 

зубів, а у дітей раннього віку – «секвестрація» зачатків постійних зубів. 

Вирішальним для постановки остаточного діагнозу є гістологічне 

дослідження. При цьому в осередку ураження визначаються виражена 

гіперплазія ретикулярних клітин, осередкове або дифузне скупчення 

еозинофільних гранулоцитів, лімфоцити, макрофаги або великі клітини, що 

містять значну кількість холестерину, нейтральних жирів і фосфатидів. 

У периферичній крові визначається помірний лейкоцитоз і виражена 

еозинофілія, що сягає 10 – 15%. 

Перебіг еозинофільної гранульоми доброякісний, прогноз сприятливий. 

Пародонтальні синдроми, супроводжуючі порушення обміну 

До них відносяться дистрофічно-запальні ураження тканин пародонта при 

хворобі Німанна-Піка, хворобі Гоше, синдромі Папійона-Лефевра, 

некомпенсованому інсулінозалежному цукровому діабеті (І тип). 
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Хвороба Німанна-Піка 

Синоніми – ліпоїдоз фосфатидний, сфінгомієліновий ліпоїдоз, гістіоцитоз 

ліпоїдний – захворювання, обумовлене спадковим порушенням обміну ліпідів 

(сфінголіпідів), за якого відбувається накопичення сфінгомієліну у печінці, 

головному мозку, селезінці, надниркових залозах, нирках, лімфатичних вузлах, 

шкірі і мононуклеарних клітинах крові. Розвиток захворювання пов’язують із 

недостатністю у тканинах специфічного ферменту – сфінгомієлінази. 

Захворювання успадковується за аутосомно-рецесивним типом, має 

злоякісний перебіг і несприятливий прогноз. Зустрічається рідко, переважно у 

дітей раннього віку (від 2 місяців до 3 років). 

Провідними симптомами є: гепатоспленомегалія, відмова від їжі, 

періодична блювота, різке схуднення, жовтяничне фарбування шкіри і видимих 

слизових оболонок, генералізований лімфаденіт, тяжкі порушення функції 

центральної нервової системи. Спостерігається також ураження плоских кісток 

скелету, у тому числі щелепних. У порожнині рота діагностується 

генералізований пародонтит тяжкого ступеня. 

У крові відзначається гіпохромна анемія, тромбоцитопенія, лейкопенія. 

Рентгенологічно у кістках відзначається розрідження кісткової тканини. 

Діагностичне значення мають клітини Німанна-Піка, що визначаються 

при гістологічному дослідженні пунктатів кісткового мозку та інших осередків 

ураження. Вони являють собою великі багатоядерні ретикулоендотеліоцити з 

пінистою протоплазмою, що містить сфінгомієлін. 

Прогноз несприятливий, виживання після п’ятирічного віку вкрай 

рідкісне. 

Хвороба Гоше 

Це спадкове захворювання, що характеризується накопиченням 

глюкоцереброзідів у клітинах ретикулоендотеліальної системи, головним 

чином у печінці і селезінці. Відноситься до хвороб накопичення ліпідів – 

сфінголіпоїдозів. Його розвиток обумовлений спадковим дефіцитом ферменту 

глюкоцереброзідази-β-глюкозідази. Захворювання успадковується за 
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аутосомно-рецесивним типом. 

Розрізняють дві форми захворювання: гостру (злоякісну) і хронічну. 

Гостра форма проявляється у перші місяці життя дитини. Ведучими 

симптомами є: прогресуюче збільшення печінки та селезінки, відставання у 

фізичному і психічному розвитку, ураження центральної нервової системи, 

крововиливи під шкіру і слизові оболонки, носові кровотечі, судоми. У крові 

визначається гіпохромна анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія. Прогноз 

несприятливий, смерть наступає на 1 – 2-му році життя. 

Хронічна форма протікає значно доброякісніше. У більшості випадків 

вона проявляється в юнацькому віці або у дорослих і має тривалий перебіг. 

Проявляється збільшенням печінки і селезінки, частими переломами довгих 

трубчастих кісток, плямистим коричневим або жовтим забарвленням шкіри 

обличчя і рук. У ряді випадків кісткові ураження можуть бути найбільш 

ранніми симптомами і переважати в усій клінічній картині захворювання. У 

довгих трубчастих кістках виявляються характерні веретеноподібні або 

булавоподібні здуття зі стоншуванням коркового шару. Такого типу ураження 

виявляються і в інших кістках скелета. У щелепних кістках, особливо нижній, 

виявляються вогнищеві або дифузні ділянки остеопорозу зі стоншуванням 

компактної пластинки. 

Діагностичне значення мають клітини Гоше, що визначаються при 

гістологічному дослідженні пунктатів кісткового мозку або селезінки. Вони 

являють собою великі, округлої форми клітини з невеликим ядром, найчастіше 

розташованим ексцентрично, і цитоплазмою, яка містить гемосидерин і 

глюкоцереброзіди. У крові визначається анемія. Прогноз сприятливий. 

Синдром Папійона-Лефевра 

Це вроджене захворювання, що представляє собою складний 

симптомокомплекс нейроендокринних і обмінних порушень (насамперед 

порушень триптофанового обміну). Успадковується за аутосомно-рецесивним 

типом і характеризується поєднанням долонно-підошовного дискератозу із 

запально-деструктивними змінами у тканинах пародонта. 
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Хвороба розвивається у ранньому дитячому віці. Прорізування 

тимчасових зубів супроводжується розвитком запалення у слизовій оболонці 

ясен, яке не піддається лікуванню. Подальше прогресування процесу 

призводить до формування пародонтальних кишень із помірною або рясною 

гнійною ексудацією і великою кількістю грануляційної тканини та розвитку 

патологічної рухливості зубів. У результаті швидкого прогресування 

захворювання і вираженого лізису міжальвеолярних перегородок до 4 – 6 років 

такі діти майже повністю втрачають тимчасові зуби. Уражується і кісткова 

тканина у ділянці зачатків постійних зубів, але самі зачатки у патологічний 

процес не залучаються. 

Після втрати тимчасових зубів клінічно патологічний процес затихає – 

запальні прояви у пародонті припиняються, ясна стають гладкими, блискучими. 

Прорізування постійних зубів призводить до рецидиву запально-

дистрофічних процесів у тканинах пародонта, які клінічно проявляються 

подібно до змін, що відбуваються у тимчасовому прикусі. Агресивний перебіг 

генералізованого пародонтиту є причиною втрати постійних зубів вже у 14 – 

15-річному віці. Запально-дистрофічні зміни у пародонті прогресують до 

повного лізису кістки альвеолярного відростка. Після цього захворювання 

припиняється, ураження кістки щелепи не відзначається. 

Одночасно зі змінами у порожнині рота розвивається дискератоз долонь і 

підошов (іноді процес поширюється на тильну поверхню кистей і стоп, а також 

на ліктьові і колінні суглоби) – патологічне зроговіння окремих клітин 

шипуватого шару епідермісу, яке супроводжується розплавленням 

міжклітинних контактів (десмолізом). Проявляється він ділянками 

гіперкератозу жовтуватого або коричневого кольору, які межують із зонами 

підвищеного злущення епідермісу аж до утворення хворобливих кровоточивих 

тріщин. Вогнища ураження на шкірі мають стійку лілову облямівку, чітко 

обмежені від здорових тканин. Відзначаються також зміни нігтів – вони стають 

нерівними і тьмяними та волосся – воно стає сухим і ламким. Можливе 

збільшення лімфатичних вузлів і порушення функції щитовидної залози. 
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Рентгенологічна симптоматика характеризується лакунарним типом 

деструкції альвеолярного відростка у ділянці молярів і премолярів. У 

фронтальній ділянці щелеп спостерігається більш рівномірна резорбція 

міжзубних перегородок. Деструкція і лізис альвеолярного відростка 

(альвеолярної його частини) продовжуються і після випадання зубів аж до 

повного розсмоктування кістки. Патологічні зміни у тілі щелепи та в інших 

кістках скелету відсутні. 

Пародонтальний синдром при некомпенсованому інсулінозалежному 

цукровому діабеті (І тип) 

Запально-дистрофічні зміни у тканинах пародонта – рання діагностична 

ознака розвитку цукрового діабету у дітей. Вони характеризуються 

швидкопрогресуючим плином зі схильністю до рецидивів і загострень. 

Початковими ознаками ураження тканин пародонта є: виражена 

кровоточивість, гіперемія, значний ціаноз, набряклість і рихлість слизової 

оболонки ясен, а також тенденція до її гіпертрофії. 

За прогресування цукрового діабету гінгівіт змінюється більш важкими 

змінами у пародонті. Діагностуються класичні ознаки генералізованого 

пародонтиту: симптоматичний гінгівіт, пародонтальні кишені з великою 

кількістю гнійно-геморагічного ексудату і соковитими грануляціями на зразок 

ягід малини, вибухаючими за межі кишені, розвиток патологічної рухливості 

зубів і вторинної травматичної оклюзії. Зуби покриті рясним м’яким нальотом, 

є відкладення над- і підясеневого зубного каменю. 

Відмінною особливістю рентгенологічних змін кісткової тканини у 

хворих на інсулінозалежний цукровий діабет є нерівномірний лакунарний або 

кратероподібний тип резорбції міжальвеолярних перегородок, що не 

поширюється на тіло щелепи. 

Деструктивні зміни в альвеолярному відростку носять, як правило, 

генералізований характер. Однак слід зазначити, що вираженість патологічної 

рухливості зубів не завжди відповідає ступеню резорбції кісткової тканини 

альвеолярного відростка внаслідок інтенсивності запальних явищ у пародонті. 
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Ураження тканин пародонта при цукровому діабеті без інсулінової 

залежності обмежується розвитком запального процесу в яснах. 

Пародонтальні синдроми при вроджених захворюваннях 

Серед вроджених захворювань ураження тканин пародонта найчастіше 

зустрічаються при хворобі Дауна, акаталазії, десмодонтозі. 

Хвороба Дауна 

Хвороба Дауна – хромосомне захворювання, одна з форм олігофренії, за 

якої відсталість розумового розвитку поєднується зі своєрідним виглядом 

хворого. В основі захворювання лежить аномалія хромосомного набору – у 

клітинах хворих є по 47 хромосом, так звана трисомія по 21-й хромосомі. 

Клінічно хвороба Дауна проявляється у вигляді розумової відсталості, 

характерної форми черепа та обличчя – «монголоїдизм», специфічних змін 

кистей рук і стоп, змін у нервовій системі та ін. 

У порожнині рота виявляються збільшений, складчастий язик та 

мікродентія. Внаслідок постійно відкритого рота слизова оболонка пересихає, 

на ній можливе утворення тріщин. Ураження пародонта проявляються 

розвитком гінгівітів і генералізованого пародонтиту. Запально-дистрофічні 

процеси порівняно швидко прогресують із утворенням глибоких кісткових 

пародонтальних кишень. Однак резорбція альвеолярної кістки до повної втрати 

зубів може тривати порівняно довго. Рентгенологічна картина відповідає 

характерним проявам генералізованого пародонтиту. 

Акаталазія 

Це спадкова аномалія обміну, пов’язана з відсутністю ферменту каталази 

у крові і тканинах. Успадковується за аутосомно-рецесивним типом. 

Запальні процеси у тканинах пародонта розвиваються у ранньому 

дитячому віці і досить швидко прогресують. Основна клінічна картина 

захворювання виражається у розвитку симптоматичного катарального гінгівіту, 

який завершується виразково-некротичним або гангренозним процесом. 

Ураження носить генералізований характер. Внаслідок резорбції кісткової 

тканини щелеп виникають глибокі кісткові кишені і патологічна рухливість 
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зубів. Зуби поступово випадають. Однак випадання зубів не призупиняє 

патологічний процес, тому надалі можливий розвиток некрозу щелеп та 

слизової оболонки порожнини рота. 

Прогноз сприятливий. Із настанням статевої зрілості патологічний процес 

у тканинах пародонта поступово припиняється. 

Десмодонтоз 

Це рідкісне захворювання, яке зустрічається у дитячому і юнацькому віці. 

У літературі відомо під різними назвами: «десмодонтоз», «глибока 

цементопатія», «періодонтолізіс», «періодонтоз». 

Визначають його як захворювання первинно-дистрофічної природи, за 

якого основний патологічний процес локалізується у періодонті і закінчується 

його повним руйнуванням. У міру розвитку захворювання нашаровується 

запалення, що веде до швидкого прогресування і клінічно вираженої подібності 

до генералізованого пародонтиту. 

Зважаючи на знижену опірність організму діти з проявами десмодонтозу 

схильні до частих загальних захворювань. У них часто відзначаються 

гнійничкові захворювання шкіри, фурункульоз, пневмонії. 

Ураження тканин пародонта може бути обмеженим або дифузним. 

Обмежене ураження тканин пародонта спостерігається біля центральних різців 

і перших молярів. У цих ділянках визначаються глибокі кісткові кишені, зсув 

або повороти зубів, зміни їх положення за наявності достатнього місця у 

зубному ряду щелепи, патологічна рухливість. При цьому больові відчуття і 

запальні зміни, як правило, відсутні. Вторинне нашарування запалення робить 

клініку захворювання схожою на генералізований пародонтит. Рентгенологічно 

навколо уражених зубів відзначається резорбція кісткової тканини, що має 

характерну воронкоподібну форму. Після випадання зубів патологічний процес 

призупиняється. 

5.5. Пародонтоми 

До групи доброякісних продуктивних процесів у тканинах пародонта 

відносяться пухлини і пухлиноподібні утворення: фіброма, фіброматоз ясен, 
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ліпома, епулід. 

Фіброма 

Це одиночна пухлина, що складається зі зрілих елементів сполучної 

тканини, кровоносних і лімфатичних судин. Розвивається повільно. 

Розрізняють дрібні (обмежені) і масивні (великі) фіброми. На яснах, як 

правило, спостерігається фіброма щільна, рухома, не спаяна з підлеглими 

тканинами, безболісна при пальпації, з чіткими закругленими межами. За 

утиску її між зубами можлива кровоточивість, виразка та інші ознаки 

вторинного запалення. 

Симетричні фіброми розташовуються на яснах симетрично – на 

вестибулярній і язиковій (піднебінній) поверхнях верхньої та нижньої щелеп. 

Такі фіброми щільні, витягнуті, повільно зростають і заподіюють незручності 

під час прийому їжі через постійну травму і запалення. 

Фіброматоз ясен 

Характеризується обмеженою або дифузною гіпертрофією ясенних 

сосочків, ясенного краю і альвеолярних ясен. 

Зустрічається у підлітків та осіб молодого віку, переважно у дівчат, у 

період статевого дозрівання або у дітей раннього віку за хвороби Дауна. Іноді 

виникає під час медикаментозного лікування. 

Етіологія захворювання до кінця не вивчена. Передбачається 

взаємозв’язок із ендокринною патологією та спадковою схильністю. 

Залежно від поширеності патологічного процесу розрізняють обмежений, 

дифузний і тотальний фіброматоз. Тотальне потовщення ясен, як правило, 

називають слоновістю. 

За обмеженого фіброматозу процес локалізується у межах окремої групи 

зубів. За дифузної форми захворювання розростання покривають ясна на 

усьому протязі альвеолярного відростка. Для тотального фіброматозу 

характерне повне руйнування альвеолярних відростків і заміщення їх 

фіброзними розростаннями, внаслідок чого настає деформація нижнього 

відділу обличчя і утруднене змикання губ. 
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Залежно від величини розростання ясен розрізняють три ступені 

захворювання: за І ступеня ясна покривають до 1/3 коронкової частини зуба, за 

ІІ ступеня – до 1/2 і за ІІІ ступеня – усю коронкову частину зуба. 

Фіброматоз розвивається на обох щелепах. Гіпертрофія тканин 

спостерігається як з вестибулярної, так і з язикової (піднебінної) поверхонь. 

При цьому розростання ясенних сосочків з боку присінку порожнини рота 

більш виражене, вони закруглені і утворюють рельєфну горбисту поверхню зі 

складками. З язикової (піднебінної) сторони продуктивний процес суцільний, 

безперервний, без зміни рельєфу ураженої поверхні. В одних випадках 

фіброматозні розростання мають часточковий, папіломатозний вигляд, в інших 

– це суцільне розростання ясен блідо-рожевого або рожевого кольору. При 

пальпації розростання щільні, безболісні, без кровоточивості. 

Розвиток фіброматозу у період тимчасового прикусу призводить до 

порушення положення зачатків постійних зубів. 

Прогноз захворювання не завжди сприятливий, нерідко можливі 

рецидиви. 

Ліпома 

Розвивається з підшкірної або підслизової жирової тканини. Зустрічається 

досить рідко, зазвичай у юнацькому віці. Характеризується повільним ростом. 

На яснах, як правило, спостерігається м’яка ліпома, нерухома, щільно 

спаяна з підлеглими тканинами. 

Епулід 

Це доброякісна пухлина, що виникає у місцях хронічного подразнення. 

Розвивається лише поруч із зубами (найчастіше у ділянці іклів, різців і 

премолярів), тому умовно віднесена до одонтогенних. Епулід характеризується 

повільним прогресуючим ростом, розміром від горошини і більше, що нерідко 

обумовлює його травмування. 

Клінічно проявляється обмеженим розростанням ясен грибоподібної або 

кулястої форми, зростаючим на широкій або вузькій ніжці. За клінічними 

проявами епуліди поділяють на дві форми: ангіоматозну і фіброзну. 



 102 

Ангіоматозний епулід м’якої консистенції, має червонуватий, зазвичай 

синюшний, з багряним відтінком колір, гладку (іноді часточкову) поверхню, 

легко кровоточить при травмуванні, так як має безліч кровоносних судин. 

Фіброзний епулід більш щільної консистенції, блідо-рожевого кольору, з 

гладкою поверхнею. 

У початковій стадії кістка не змінена. У міру проростання пухлини у 

періодонт і кістку з’являються вогнища деструкції в альвеолярному відростку, 

особливо у ділянці міжальвеолярних перегородок. 

За патоморфологічними ознаками епуліди ділять на фіброматозні, 

ангіоматозні та гігантоклітинні. 

За фіброматозного епуліда спостерігається розростання зрілої 

волокнистої сполучної тканини, зустрічаються окремі ділянки кісткової 

речовини і остеобласти. Виразковий фіброзний епулід із розростанням 

грануляцій називають гранулематозним. 

Ангіоматозний епулід відрізняється значним розростанням кровоносних 

судин із порожнинами, що нагадують кавернозну ангіому, і ділянками 

звапніння. 

Гігантоклітинний епулід – це сполучнотканинне утворення з великою 

кількістю гігантських клітин, які не володіють атиповим ростом. Наявні 

скупчення гемосидерину (результат крововиливів) та окремі ділянки 

окостеніння. 
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Розділ 6 

ЛІКУВАННЯ ХВОРОБ ПАРОДОНТА 

 

Терапія захворювань пародонту у дітей повинна бути комплексною, 

цілеспрямованою та суворо індивідуалізованою з урахуванням етіології, 

патогенезу, клінічного перебігу і патоморфологічних змін у тканинах 

пародонта та під обов’язковим контролем клінічних, параклінічних і 

лабораторних методів дослідження. У цілому вона повинна бути, насамперед, 

етіотропною, потім патогенетичною і нарешті, симптоматичною. 

Основні завдання лікувальних заходів такі: 

– виключення найбільш ймовірних патологічних чинників; 

– усунення місцевих подразнюючих факторів; 

– ліквідація запалення; 

– призупинення дистрофічного процесу; 

– відновлення порушеної функції тканин пародонта; 

– стимулювання процесу регенерації; 

– збереження зубного ряду як єдиної функціональної динамічної системи. 

Лікування тканин пародонта складається з місцевих і загальних заходів. 

За наявності у дитини соматичних чи хронічних системних захворювань 

план загального лікування повинен бути узгоджений із педіатром або фахівцем 

відповідного профілю. 

Стоматолог, як правило, проводить комплексне місцеве лікування, яке 

включає у себе: 

– усунення несприятливо діючих факторів (видалення зубних відкладень, 

санація порожнини рота); 

– антисептичну та протизапальну терапію; 

– фізіотерапію; 

– хірургічні методи лікування, спрямовані на корекцію аномалій присінку 

порожнини рота; 
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– ортодонтичні методи лікування, спрямовані на усунення порушень 

функцій, регулювання росту щелеп, усунення шкідливих звичок; 

– навчання дитини гігієнічному догляду за порожниною рота з 

обов’язковим контролем; 

– рекомендації щодо використання найбільш раціональних гігієнічних 

засобів. 

Важливе значення належить також раціональному харчуванню, тобто 

правильному співвідношенню білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і 

вітамінів в їжі. 

6.1. Папіліт 

Лікування папіліту залежить від етіологічного фактору, особливостей 

патогенезу захворювання, характеру та тяжкості перебігу процесу і 

проводиться подібно до терапії відповідної клінічної форми гінгівіту. 

6.2. Гінгівіт 

Катаральний гінгівіт 

Лікування катарального гінгівіту полягає у виявленні та послідовному 

усуненні етіологічних і сприяючих чинників. 

Л. О. Хоменко та співавт. пропонують таку схему лікування катарального 

гінгівіту у дітей: 

1. Професійна гігієна порожнини рота. 

2. Антибактеріальна терапія (антисептики, препарати групи 

нітроімідазолу). 

3. Протизапальна терапія (засоби рослинного походження, нестероїдні 

протизапальні препарати, інгібітори протеолітичних ферментів). 

4. Фізіотерапія. 

5. Навчання методам індивідуального догляду за порожниною рота, 

гігієнічний контроль за їх виконанням та рекомендації щодо вибору гігієнічних 

засобів. 
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6. Усунення місцевих сприяючих чинників (лікування карієсу, корекція 

аномалій прикріплення м’яких тканин присінку порожнини рота та порушень 

прикусу). 

7. Підтримуюча терапія кожні 3 – 6 місяців (за наполегливого хронічного 

перебігу генералізованого катарального гінгівіту). 

8. Консультація та лікування у педіатра або інших фахівців (за тривалого 

хронічного перебігу генералізованого катарального гінгівіту). 

Першим етапом лікування є проведення професійної гігієни порожнини 

рота, кратність якої залежить від нозологічної форми захворювання, характеру 

його перебігу та ступеня тяжкості. При катаральному гінгівіті її слід проводити 

раз на півроку. 

Професійна гігієна порожнини рота включає у себе: 

– професійну чистку зубів (має свої особливості залежно від віку дитини 

та виду зубних відкладень); 

– навчання індивідуальній гігієні порожнини рота; 

– вибір та призначення індивідуальних засобів і предметів гігієни. 

За катарального гінгівіту у дітей діагностується переважно м’який зубний 

наліт. Алгоритм його видалення є найбільш простим і складається з декількох 

послідовних етапів: 

1. Антисептична обробка порожнини рота. 

2. Видалення немінералізованого зубного нальоту. 

3. Фінішна поліровка поверхонь. 

4. Флюоризація поверхонь. 

Перший етап – антисептична обробка порожнини рота – проводиться у 

процесі всієї професійної чистки зубів. З цією метою використовуються різні 

групи антисептиків: рослинного походження, хлорвміщуючі детергенти 

(хлоргексидин, гекситидин, мірамістин), хлорвміщуючі феноли (триклозан). 

На другому етапі здійснюється видалення м’яких зубних відкладень за 

допомогою торцевих щіток, абразивних паст та флосів. У дітей, як правило, 

використовуються пасти середнього ступеня зернистості, з розмірами частинок 
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наповнювача від 40 до 70 мкм. Для очищення вестибулярних, оральних і 

жувальних поверхонь рекомендуються циліндричні щітки різного діаметру. 

Для видалення м’якого зубного нальоту з контактних поверхонь окрім 

торцевих щіток конічної форми необхідно використовувати флоси. 

На третьому етапі професійного чищення зубів проводиться фінішне 

полірування з метою забезпечення максимальної гладкості поверхонь, що 

надалі перешкоджає ретенції м’якого зубного нальоту. Здійснюється воно за 

допомогою гумових полірувальних ковпачків (чашечок) та полірувальної 

дрібнодисперсної пасти з розміром частинок 1 – 2 мкм. 

На заключному етапі професійного чищення зубів проводиться 

флюоризація поверхонь із використанням лаків, що містять фтор. 

Алгоритм видалення мінералізованих зубних відкладень при 

катаральному гінгівіті має свої особливості і складається з таких послідовних 

етапів: 

1. Антисептична обробка порожнини рота. 

2. Проведення за необхідності місцевого аплікаційного знеболення. 

3. Видалення мінералізованого над- та підясеневого зубного нальоту. 

4. Фінішна поліровка поверхонь. 

5. Флюоризація поверхонь. 

Для антисептичної обробки використовуються різні групи антисептиків: 

рослинного походження, хлорвміщуючі детергенти (хлоргексидин, гекситидин, 

мірамістин), хлорвміщуючі феноли (триклозан). 

За наявності больових відчуттів доцільне попереднє проведення 

місцевого аплікаційного знеболення (10% розчин лідокаїну, гель «Камістад» та 

ін.). 

Видалення мінералізованого над- і підясеневого зубного нальоту у дітей 

здійснюється за допомогою ручних скейлерів – різних модифікацій гачків 

(прямих та вигнутих серповидних, мотигоподібних). Їх робоча частина має 

трикутний перетин і складається з лицьової та латеральних поверхонь. Лицьова 

поверхня має дві ріжучі грані, які сходяться, утворюючи гострий кінчик. Для 
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видалення зубного каменю використовується тільки дистальна частина гострої 

грані скейлера. Так як серпоподібні скейлери мають жорсткий стрижень, їх 

можна використовувати для видалення значної кількості твердих зубних 

відкладень. 

Однією з важливих умов роботи є правильна фіксація інструменту. 

Скейлер слід тримати у руці, мов пишучу ручку. При цьому ручка самого 

інструменту повинна розташовуватися між основою великого і вказівного 

пальців. Функцію надійної опори виконує палець правої руки. Він повинен 

спиратися або на розташовані поруч зуби, або на вказівний палець лівої руки, 

яким відводять щоку. 

При введенні робочої частини скейлера у зубоясеневу борозну його 

лицьова поверхня повинна бути максимально паралельна поверхні шийки зуба. 

Потім скейлер необхідно повернути так, щоб кут між його лезом і шийкою зуба 

становив 90
о
. Цей момент дуже важливий для ефективного зняття зубного 

каменю. Якщо кут між лицьовою поверхнею скейлера і шийкою зуба складе 60 

– 85
о
, то його ріжуча грань буде тільки «полірувати», а не видаляти твердий 

зубний наліт. Такий гладкий, відполірований зубний камінь дуже важко 

виявити у процесі зондування. Він залишається у зубоясеневих кишенях і 

зводить нанівець результативність пародонтологічного лікування. 

Скейлером необхідно здійснювати короткі, переривчасті, але не різкі 

рухи, міліметр за міліметром знімаючи тверді зубні відкладення. Необхідно 

пам’ятати, що у процесі роботи не можна задіяти всю ріжучу грань, інакше 

гострий кінчик скейлера буде травмувати м’які тканини. 

Після проведення ручного скейлінгу для більш якісного зняття залишків 

мінералізованого зубного нальоту слід здійснити механічне видалення зубних 

відкладень за допомогою пневматичних, ультразвукових скейлерів чи 

повітряно-абразивних систем. 

Слід пам’ятати, що використання механічних скейлерів рекомендується, 

починаючи з підліткового віку, коли вже завершені вторинна мінералізація 

коронкової частини і формування коренів постійних зубів, так як у результаті 



 108 

коливань, що виникають під час чищення зубів цими апаратами, на поверхні 

емалі, особливо недостатньо мінералізованої, можуть утворюватися 

поглиблення до 0,1 мм. 

Фінішна поліровка поверхонь після видалення твердих зубних відкладень 

повинна проводитися особливо ретельно, тому що від її якості залежить 

швидкість утворення зубного нальоту. Здійснюється вона за допомогою 

гумових полірувальних ковпачків (чашечок), полірувальної дрібнодисперсної 

пасти з розміром частинок 1 – 2 мкм та полірувальних смужок. 

Заключний етап професійного чищення зубів передбачає флюоризацію 

поверхонь із використанням фторумісних лаків для профілактики 

гіперчутливості твердих тканин зубів. 

Професійну чистку зубів за катарального гінгівіту у дітей, особливо при 

гострому його перебігу або загостренні, слід проводити щадно, аби уникнути 

травмування слизової оболонки ясен. 

В якості антибактеріальної терапії захворювань пародонту у дітей 

найбільш часто використовуються антисептичні засоби. Їх призначають у 

вигляді полоскань, ротових ванночок або зрошень порожнини рота і ясенних 

кишень як при лікуванні у стоматологічних закладах, так і у домашніх умовах. 

З антисептиків у пародонтології застосовуються: препарати рослинного 

походження (ротокан, новоіманін, ромазулан, сангвіритрин, настойки 

календули, евкаліпта, шавлії та ін.), похідні нітрофурану (0,1% розчин 

фурагіну, 0,02% розчин фурациліну), окислювачі (3% розчин перекису водню). 

Але найбільш ефективною антибактеріальною дією володіють хлорвміщуючі 

антисептики (хлоргексидин, триклозан, мірамістин та ін.). 

При лікуванні дітей із хронічним катаральним гінгівітом, особливо за 

генералізованого характеру ураження, у комплексі з антисептиками доцільно 

призначати похідні нітроімідазолу – метронідазол. Найбільш ефективним на 

сьогодні вважається поєднання похідних нітроімідазолу з хлорвміщуючими 

антисептиками. Одним із таких комплексних препаратів є гель «Метрогіл-

Дента», що включає два активних компоненти у стабільній концентрації: 
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метронідазолу бензоат і хлоргексидин. Його рекомендується застосовувати у 

вигляді аплікацій на слизову оболонку ясен чи інстиляцій у зубоясеневу 

борозну не менше 2 разів на добу протягом 20 – 30 хвилин. 

Для протизапальної терапії катарального гінгівіту широко 

використовують засоби рослинного походження: ромазулан, листя шавлії, 

квітки ромашки, траву звіробою, кореневище змійовика та ін. Якщо запальний 

процес не купується, додатково призначають нестероїдні протизапальні засоби: 

мефенамінат натрію (1% паста, 0,1 – 0,2% водний розчин), діклофенак-натрію 

(1% желе «Диклоран», 1% емульгель «Вольтарен»), піроксикам (1% крем) та ін. 

Протизапальною дією володіє також лізоцим. Штучний лізоцим 

використовують у розчині для полоскань, який готують ex tempore. 

При лікуванні хронічного генералізованого катарального гінгівіту 

середньотяжкого і тяжкого ступеню або його загострення поряд із 

нестероїдними протизапальними засобами використовують інгібітори 

протеолітичних ферментів: апрокал, контрикал, трасилол та ін. 

Із фізіотерапевтичних методів лікування при хронічному катаральному 

гінгівіті призначають гідротерапію з вуглекислим газом (10 – 15 сеансів по 10 

хвилин щодня або через день). Застосовують також електрофорез 1% розчину 

галаскорбіну або 5% розчину аскорбінової кислоти з 1% розчином нікотинової 

кислоти (10 сеансів щодня або через день). Тривалість сеансу електрофорезу 

залежить від індивідуальної витримки сили струму. 

Наявність рентгенологічної симптоматики за тривалого перебігу 

хронічного катарального гінгівіту служить показанням до призначення 

електрофорезу 10% розчину глюконату кальцію або 2,5% розчину 

гліцерофосфату кальцію (5 – 6 сеансів) і 1% розчину фториду натрію (4 – 5 

сеансів). 

Лікування карієсу, заміну неповноцінних пломб, корекцію аномалій 

прикріплення м’яких тканин присінку порожнини рота та порушень прикусу 

проводять лише після зменшення або усунення запальних явищ у слизовій 

оболонці ясен. 
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Підтримуюча терапія передбачає тривале спостереження за пацієнтом із 

метою контролю рівня гігієнічного догляду за порожниною рота та раннього 

виявлення рецидивів захворювання. Повторні огляди слід проводити кожні 3 – 

6 місяців. 

Гіпертрофічний гінгівіт 

Лікування гіпертрофічного гінгівіту залежить від етіологічних факторів, 

патогенезу захворювання, клінічної форми та перебігу процесу, а також від 

ступеня гіперплазії сполучної тканини ясен. 

За дифузного гіпертрофічного гінгівіту необхідно провести обстеження 

дитини і проконсультувати його у відповідного спеціаліста: у педіатра-

ендокринолога – якщо причиною є порушення гормонального балансу у 

препубертатний або пубертатний період і у лікаря-психоневролога – якщо 

причиною є прийом протисудомних препаратів. 

Л. О. Хоменко та співавт. пропонують таку схему лікування гранулюючої 

форми гіпертрофічного гінгівіту у дітей: 

1. Професійна гігієна порожнини рота. 

2. Антибактеріальна терапія (антисептики, препарати групи 

нітроімідазолу). 

3. Протизапальна терапія (засоби рослинного походження, нестероїдні 

протизапальні препарати). 

4. Склерозуюча терапія (біогенні препарати, рослинні та інші засоби, 

залежно від ступеня гіпертрофії). 

5. Фізіотерапія. 

6. Навчання методам індивідуального догляду за порожниною рота, 

гігієнічний контроль за їх виконанням та рекомендації щодо вибору гігієнічних 

засобів. 

7. Усунення місцевих сприяючих чинників. 

8. Підтримуюча терапія кожні 3 – 6 місяців (за генералізованого 

характеру гіпертрофічного гінгівіту). 

9. Консультація і лікування у дитячого гінеколога, психоневролога, 
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ендокринолога та інших спеціалістів. 

Перший етап лікування – професійна гігієна порожнини рота. 

Особливістю її проведення у осіб із гіпертрофічним гінгівітом є відсутність 

використання торцевих щіток, аби уникнути травмування ясенних сосочків, що 

розрослися. 

Для антибактеріального впливу за гранулюючої форми гіпертрофічного 

гінгівіту використовують різні групи антисептиків: хлорвміщуючі 

(хлоргексидин, гексітидин), похідні нітроімідазолу (метронідазол), поєднані 

комплексні препарати (гель «Метрогіл-Дента»), а також препарати рослинного 

походження (сальвін, новоіманін, ромазулан, хлорфіліпт, настойки календули, 

евкаліпта, софори японської та ін.). 

Важливим завданням є усунення запального процесу, зокрема, 

ексудативного його компоненту. З цією метою використовують нестероїдні 

протизапальні препарати: мефенамінат натрію (1% паста, 0,1 – 0,2% водний 

розчин), діклофенак-натрію (1% желе «Диклоран», 1% емульгель «Вольтарен»), 

піроксикам (1% крем) тощо, а також засоби рослинного походження: листя 

шавлії, квітки ромашки, траву звіробою, кору дуба та ін. 

За вираженої кровоточивості застосовують галаскорбін (1% водний 

розчин), відвари з листя кропиви, трави деревію. 

Лише після зменшення ознак запалення здійснюється наступний етап – 

склерозуюча терапія. 

За гіпертрофії І – ІІ ступеня використовують засоби рослинного 

походження (мараславін у вигляді інстиляцій у помилкові кишені, чистотіл у 

вигляді полоскань) або біогенні препарати (бефунгін у вигляді інстиляцій у 

помилкові кишені). Також ефективним буде застосування електрофорезу 10% 

розчину хлориду кальцію (8 – 10 сеансів). 

За ІІ і ІІІ ступеня гіпертрофії доцільно використовувати електрофорез 

розчину лідази чи ронідази у буферному розчині (pH 5,2) (15 – 20 сеансів через 

день). 

За гіпертрофічного гінгівіту ІІІ ступеня тяжкості, а також за відсутності 
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ефекту від консервативної терапії вдаються до хірургічних методів лікування: 

кріодеструкції, діатермокоагуляції, гінгівектомії та ін. Експозиція кріовпливу 

становить 35 – 40 секунд за гіперплазії І ступеня та 40 – 45 секунд – за 

гіперплазії ІІ – ІІІ ступеня у кожного гіперплазованого міжзубного сосочка (в 

одне відвідування не більше 3 – 4). Однак зазначені методики у підлітковому 

віці використовуються дуже рідко у зв’язку з особливостями патогенезу 

проліферативного процесу в яснах у пубертатному періоді. 

Із фізіотерапевтичних методів лікування при гіпертрофічному гінгівіті 

використовують вакуум-масаж (6 – 10 процедур через день), гідротерапію з 

вуглекислим газом (10 – 15 сеансів по 10 хвилин щодня або через день). Після 

ліквідації запального процесу призначають дарсонвалізацію іскровим методом 

(15 – 20 сеансів). З метою нормалізації тканинного газообміну та метаболізму 

тканин пародонта до комплексу лікувальних заходів доцільно включати 

аплікації гепаринової мазі або електрофорез (ультрафонофорез) розчину 

гепарину (10 – 12 сеансів). 

Усунення місцевих сприяючих чинників проводять лише після 

зменшення або усунення запальних явищ у слизовій оболонці ясен. 

Підтримуюча терапія полягає у проведенні повторних оглядів кожні 3 – 6 

місяців після завершення курсу лікування з метою ранньої діагностики 

рецидивів. Вона також передбачає обов’язковий контроль якості гігієнічного 

догляду за порожниною рота і професійну чистку зубів. 

Схема лікування фіброзної форми гіпертрофічного гінгівіту у дітей: 

1. Професійна гігієна порожнини рота. 

2. Антисептична обробка порожнини рота. 

3. Склерозуюча терапія. 

4. Фізіотерапія. 

5. Навчання правилам раціональної гігієни порожнини рота. 

6. Санація порожнини рота. 

7. Ортодонтичне лікування (за показанням). 

Зважаючи на відсутність запальних явищ за фіброзної форми 
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гіпертрофічного гінгівіту протизапальну терапію не проводять. 

Виразковий (виразково-некротичний) гінгівіт 

Лікування виразково-некротичного гінгівіту залежить від особливостей 

патогенезу захворювання, тяжкості і характеру клінічного перебігу процесу, а 

також від віку дитини. 

За виразково-некротичного гінгівіту легкого та середнього ступеня 

тяжкості рекомендують вживати енергетично повноцінну м’якої консистенції 

їжу, багату на легкозасвоювані білки і вітаміни (каші, риба, м’ясо птиці), а 

також численне вітамінізоване і обволікаюче пиття (киселі, морси тощо). 

Всередину призначають комплексні вітамінні препарати, що містять 

аскорбінову кислоту, вітаміни А, Р, Е та групи В. 

Якщо температура тіла у дитини перевищує 38 – 38,5
о
С, слід 

застосовувати нестероїдні протизапальні засоби у віковому дозуванні. 

За середньотяжкого перебігу захворювання всередину призначають також 

похідні нітроімідазолу (метронідазол, трихопол та ін.) у віковому дозуванні. 

Тривалість прийому залежить від швидкості поліпшення клінічної 

симптоматики та результатів цитологічного дослідження уражених ділянок у 

динаміці. 

За важкого перебігу захворювання лікування здійснюють спільно з 

педіатром в умовах стаціонару. Таким пацієнтам проводять дезінтоксикаційну 

терапію з використанням сольових і плазмозамінних розчинів (хлорид натрію, 

реополіглюкін тощо). Парентерально чи перорально призначають препарати 

групи нітроімідазолу, антибіотики широкого спектру дії та ін. 

Місцеве лікування передбачає усунення умов для розвитку 

фузоспірілярної інфекції за рахунок видалення некротизованих тканин і 

зубного нальоту, а також призначення антибактеріальних препаратів, що 

впливають на анаеробну мікрофлору. 

Л. О. Хоменко та співавт. пропонують таку схему лікування виразково-

некротичного гінгівіту у дітей: 

1. Знеболювання. 
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2. Видалення некротизованих тканин (ферментні препарати). 

3. Антибактеріальна терапія (препарати групи нітроімідазолу, 

антисептики). 

4. Протизапальна терапія (засоби рослинного походження, нестероїдні 

протизапальні препарати). 

5. Стимуляція регенерації тканин (кератопластичні засоби). 

6. Навчання методам індивідуального догляду за порожниною рота, 

гігієнічний контроль за їх виконанням та рекомендації щодо вибору гігієнічних 

засобів. 

7. Усунення місцевих сприяючих чинників. 

На першому етапі лікування проводять аплікаційне знеболювання 

уражених ділянок слизової оболонки ясен. Із цією метою використовують 3% 

розчин анестезину в індиферентних маслах (персиковому, кісточкових), 10% 

розчин лідокаїну, гель «Камістад» та інші анестетики. 

Для видалення некротизованих тканин застосовують аплікації 

протеолітичних ферментів (трипсин, хімотрипсин, хімопсин, терілітин), які 

чинять некролітичну та муколітичну дію. За великих уражень доцільно 

використовувати комбіновані препарати, що містять протеолітичні ферменти та 

антибіотики (мазь «Лінгезін»). 

Після застосування ферментних препаратів здійснюють механічне 

видалення некротизованих тканин. Проводять його щадно, використовуючи 

ватяний тампон, змочений розчином антисептика. Для якісного видалення 

некротичних мас у міжзубних проміжках використовують ватяні турунди. Для 

ненасильницького відторгнення некротизованих тканин рекомендують також 

іригації та аерозольні інгаляції. З антисептиків найчастіше використовують 

хлорвміщуючі (хлоргексидин, гекситидин) і похідні нірофурану (фурагін). 

Для зняття м’якого зубного нальоту доцільно використовувати 3% розчин 

перекису водню, який окрім антисептичної дії виділяє активний (атомарний) 

кисень, збагачуючи тканини киснем і створюючи таким чином несприятливі 

умови для розвитку анаеробної інфекції. 
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В якості етіотропної антибактеріальної терапії використовують препарати 

групи нітроімідазолу (метронідазол) або поєднані комплексні препарати (гель 

«Метрогіл-Дента»). Призначають їх у вигляді аплікацій на уражені ділянки 

слизової оболонки ясен чи інстиляцій в ясенні кишені. За важкого дифузного 

перебігу виразково-некротичного гінгівіту рекомендують використовувати 

антибіотики широкого спектру дії (лінкоміцин, тетрациклін тощо). 

Для протизапального лікування використовують нестероїдні 

протизапальні препарати: мефенамінат натрію (0,1 – 0,2% водний розчин), 

діклофенак-натрію (1% гель або желе «Диклоран», 1% емульгель «Вольтарен»), 

піроксикам (1% крем, 0,05% гель) тощо, а також засоби рослинного 

походження: листя шавлії, квітки ромашки, календули, траву звіробою, листя 

кропиви та ін. 

Застосування кератопластичних засобів із метою прискорення регенерації 

тканин та стимуляції процесів епітелізації доцільно лише після очищення 

виразкових поверхонь від некротичних мас і нальоту фібрину, а також після 

ліквідації запальної реакції оточуючих тканин. В якості кератопластиків 

найчастіше використовуються масляні розчини вітамінів А і Е, полівітамінний 

комплекс «Аевіт», масло шипшини, каратолін тощо, а також біогенні препарати 

(лінімент «Алое», сік каланхое, желе «Солкосерил» та ін.). Призначають їх у 

вигляді аплікацій на уражені ділянки слизової оболонки ясен. 

Усунення місцевих сприяючих чинників проводиться лише після 

завершення процесів епітелізації тканин. 

6.3. Пародонтит 

Локалізований пародонтит 

Л. О. Хоменко та співавт. пропонують таку схему лікування 

локалізованого пародонтиту у дітей: 

1. Усунення місцевих чинників (заміна неповноцінних пломб, корекція 

аномалій прикріплення м’яких тканин, розташування окремих зубів та 

порушень прикусу). 
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2. Професійна гігієна порожнини рота. 

3. Антибактеріальна терапія (препарати групи нітроімідазолу, 

антисептики). 

4. Протизапальна терапія (нестероїдні протизапальні препарати, засоби 

рослинного походження). 

5. Фізіотерапія. 

6. Навчання методам індивідуального догляду за порожниною рота, 

гігієнічний контроль за їх виконанням та рекомендації щодо вибору гігієнічних 

засобів. 

7. Підтримуюча терапія кожні 3 – 6 місяців. 

Терапія локалізованого пародонтиту у пародонтолога починається з 

нормалізації порушеної функції, тобто з виявлення і усунення локальних 

травмуючих чинників, які відіграють провідну роль в етіології та патогенезі 

даного захворювання. Корекцію неповноцінних пломб, пластику м’яких тканин 

присінку порожнини рота, а також ортодонтичну корекцію аномалій прикусу 

проводять паралельно із симптоматичним лікуванням. 

Місцева терапія у першу чергу передбачає ретельне видалення м’яких і 

твердих зубних відкладень. 

Алгоритм видалення немінералізованих зубних відкладень не 

відрізняється від алгоритму за катарального гінгівіту. 

Алгоритм видалення мінералізованих зубних відкладень має свої 

особливості і складається з таких послідовних етапів: 

1. Антисептична обробка порожнини рота. 

2. Проведення за необхідності місцевого аплікаційного знеболення. 

3. Видалення мінералізованого над- та підясеневого зубного нальоту. 

4. Фінішна поліровка поверхонь. 

5. Флюоризація поверхонь. 

Для антисептичної обробки використовуються різні групи антисептиків: 

рослинного походження, хлорвміщуючі детергенти (хлоргексидин, гекситидин, 

мірамістин), хлорвміщуючі феноли (триклозан). 
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За наявності больових відчуттів доцільне попереднє проведення 

місцевого аплікаційного знеболення (10% розчин лідокаїну, гель «Камістад» та 

ін.). 

Основним типом інструментів для видалення мінералізованих зубних 

відкладень (переважно підясеневих) при пародонтиті є кюрети – універсальні та 

спеціальні (зоноспецифічні). Їх також використовують для видалення з 

пародонтальних кишень грануляцій, врослого епітелію, некротизованого та 

інфікованого кореневого цементу. 

Універсальна кюрета складається з лицьової та латеральних поверхонь. Її 

лицьова поверхня, так само як і у скейлера, має дві гострі ріжучі грані. Однак, 

на відміну від скейлера, кінчик кюрети закруглений і тому не травмує м’які 

тканини. Атравматичну закруглену форму має також зворотна сторона кюрети. 

Для видалення зубного каменю використовується лише дистальна частина 

гострої грані кюрети. Схема застосування універсальної кюрети подібна 

правилам роботи із серпоподібним скейлером. 

Повний набір спеціальних зоноспецифічних кюрет Грейсі складається з 

дев’яти двосторонніх інструментів. Залежно від вигину термінальної частини 

стрижня вони адаптовані до певних поверхонь різних груп зубів. На відміну від 

універсальних кюрет лицьова поверхня кюрети Грейсі має лише одну гостру 

ріжучу грань. Ще одна відмінність полягає у тому, що її робоча частина 

розташована під кутом 70
о
 до термінальної частини стрижня. Такий нахил 

полегшує введення кюрети у пародонтальну кишеню. На відміну від 

універсальної кюрети Грейсі мають більш гнучкий стрижень, що дозволяє 

досягти максимальної чутливості, необхідної для видалення невеликої кількості 

зубного каменю. 

Фінішна поліровка поверхонь після видалення твердих зубних відкладень 

повинна проводитися особливо ретельно, тому що від її якості залежить 

швидкість утворення зубного нальоту. Здійснюється вона за допомогою 

гумових полірувальних ковпачків (чашечок), полірувальної дрібнодисперсної 

пасти з розміром частинок 1 – 2 мкм та полірувальних смужок. Для фінішного 
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полірування сформованих постійних зубів можливе використання 

порошкоструминного апарату «Air Flow». 

Заключний етап професійного чищення зубів передбачає флюоризацію 

поверхонь із використанням фторумісних лаків для профілактики 

гіперчутливості твердих тканин зубів. 

В якості антибактеріальних засобів використовуються похідні 

нітроімідазолу (метронідазол), природні антибактеріальні препарати 

(новоіманін, сангвіритрин, натрію уснінат та ін.), а також різні групи 

антисептиків: детергенти (хлоргексидин, гекситидин), нітрофурани (фурагін), 

окислювачі (перекис водню). Ефективною протианаеробною дією володіє гель 

«Метрогіл-Дента», який включає у собі два активних компоненти у стабільній 

концентрації: метронідазолу бензоат і хлоргексидин. Завдяки високій плинності 

він максимально заповнює пародонтальні кишені і в той же час не перешкоджає 

відтоку ексудату. Застосовується у вигляді аплікацій чи інстиляцій. 

Для створення ефективної локальної концентрації та забезпечення 

тривалого вивільнення антибактеріальних препаратів безпосередньо в осередку 

ураження проводиться їх іммобілізація на різних біополімерних матрицях: 25% 

гель «Елізол», плівки «Диплен дента», що містять метронідазол чи 

хлоргексидин тощо. 

Для протизапального лікування використовують нестероїдні 

протизапальні препарати: мефенамінат натрію (1% паста), діклофенак-натрію 

(1% гель «Диклоран», 1% емульгель «Вольтарен») тощо, а також засоби 

рослинного походження: листя шавлії, квітки ромашки, календули, траву 

звіробою та ін. 

Застосування фізіотерапевтичних методів лікування сприяє активації 

процесів обміну у тканинах пародонту та нормалізації їх трофіки. Із цією метою 

призначають гідротерапію з вуглекислим газом (10 – 15 сеансів по 10 хвилин 

щодня або через день). Застосовують також електрофорез 1% розчину 

галаскорбіну або 5% розчину аскорбінової кислоти з 1% розчином нікотинової 

кислоти (10 сеансів щодня або через день). Тривалість сеансу електрофорезу 



 119 

залежить від індивідуальної витримки сили струму. 

За прогресуючої резорбції кісткової тканини альвеолярного відростка 

доцільно призначати електрофорез 10% розчину глюконату кальцію або 2,5% 

розчину гліцерофосфату кальцію (5 – 6 сеансів) і 1% розчину фториду натрію (4 

– 5 сеансів), що покращує процеси мінерального обміну та сприяє зменшенню 

явищ остеопорозу. 

Підтримуюча терапія полягає у проведенні повторних оглядів кожні 3 – 6 

місяців після завершення курсу лікування з метою ранньої діагностики 

рецидивів. Вона також передбачає обов’язковий контроль якості гігієнічного 

догляду за порожниною рота і професійну чистку зубів. 

Генералізований пародонтит 

План лікування генералізованого пародонтиту залежить від наявності у 

дитини супутнього соматичного захворювання, його нозологічної форми та 

характеру перебігу і складається після ретельного обстеження дитини спільно з 

педіатром, ендокринологом чи іншим фахівцем. 

Л. О. Хоменко та співавт. пропонують таку схему лікування 

генералізованого пародонтиту у дітей: 

1. Професійна гігієна порожнини рота. 

2. Антибактеріальна терапія (препарати групи нітроімідазолу, 

антисептики, антибіотики). 

3. Протизапальна терапія (нестероїдні протизапальні препарати, засоби 

рослинного походження, інгібітори протеолітичних ферментів). 

4. Фізіотерапія. 

5. Навчання методам індивідуального догляду за порожниною рота, 

гігієнічний контроль за їх виконанням та рекомендації щодо вибору гігієнічних 

засобів. 

6. Усунення місцевих сприяючих чинників. 

7. Підтримуюча терапія кожні 3 – 6 місяців. 

На першому етапі проводиться професійна гігієна порожнини рота, яка 

передбачає ретельне видалення м’яких і твердих зубних відкладень. Алгоритм 
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видалення немінералізованих зубних відкладень не відрізняється від алгоритму 

за катарального гінгівіту. Алгоритм видалення мінералізованих зубних 

відкладень подібний алгоритму за локалізованого пародонтиту. 

В якості антибактеріальних засобів найбільш ефективними є похідні 

нітроімідазолу (метронідазол). Використовуються також природні 

антибактеріальні препарати (новоіманін, сангвіритрин, натрію уснінат та ін.), 

різні групи антисептиків: детергенти (хлоргексидин, гекситидин), нітрофурани 

(фурагін), окислювачі (перекис водню) та комплексні антибактеріальні засоби 

(25% гель «Метрогіл-Дента»). Широке застосування отримали антимікробні 

препарати, іммобілізовані на різних біополімерних матрицях (хлоргексидин-

чіп, плівки «Диплен дента М», 25% гель «Елізол»), які містять метронідазол. 

За наявності у вмісті пародонтальних кишень значної кількості грибів 

роду Candida призначають антимікотичні засоби: 1% крем «Клотримазол», 

букальний гель «Дактарин» (міконазол), 1% крем «Мікогал» (омоконазол) та ін. 

у вигляді інстиляцій у пародонтальні кишені чи аплікацій на слизову оболонку 

ясен. 

Антибактеріальна терапія за генералізованого пародонтиту включає 

також використання антибіотиків, найбільш ефективними з яких є: препарати 

групи тетрацикліну, лінкоміцину, беталактамні антибіотики, макроліди. 

Основні показання до їх застосування (з урахуванням чутливості мікрофлори) 

такі: 

– швидкопрогресуюча запальна деструкція тканин пародонта; 

– гноєтеча з пародонтальних кишень; 

– важкий ступінь генералізованого пародонтиту; 

– абсцедування та загострення запально-деструктивного процесу. 

Для місцевого застосування при генералізованому пародонтиті 

використовуються антибіотики, іммобілізовані на біополімерних носіях: нитка 

з тетрацикліновим просоченням (25%), доксицикліновий гель (8,5%), плівки 

«Диплен дента Л» і «Диплен дента К» та ін. Ці засоби здатні підтримувати 

високу концентрацію антибіотика у пародонтальних кишенях протягом 
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тривалого періоду часу без значного підвищення його рівня у системній 

циркуляції крові. 

Системне використання антибіотиків показане за неефективності їх 

місцевого застосування у комплексі з протизапальною терапією. Для 

системного лікування використовуються антибіотики групи тетрацикліну 

(тетрациклін, доксициклін), лінкоміцину (лінкоміцин, кліндаміцин), 

беталактамні препарати (пеніциліни і цефалоспорини), макроліди та ін. Вибір 

антибактеріальних препаратів повинен проводитися з урахуванням складу і 

чутливості мікрофлори пародонтальних кишень. За системного призначення 

антибіотиків істотно знижується ризик подальшого прогресування 

захворювання і значно зменшується ймовірність повторної колонізації 

пародонтопатогенної мікрофлори у патологічних кишенях, оскільки її 

зростання пригнічується в організмі повсюдно, включаючи приховані вогнища 

інфекції. Однак такий шлях введення антибіотиків має деякі недоліки: 

неможливість створення високої концентрації препарату у пародонтальних 

кишенях, формування полірезистентних штамів мікроорганізмів та негативні 

побічні ефекти (сенсибілізація організму тощо). 

Для нормалізації мікрофлори порожнини рота та інших біотопів 

організму у комплексній терапії хворих на генералізований пародонтит 

призначають пробіотики (бактеріальні препарати), які у своєму складі містять 

пробіотичні мікроорганізми і поживне середовище для їх росту. На сьогодні у 

стоматологічній практиці широко застосовують лактобактерин, 

біфідумбактерин, ацилакт, симбітер тощо. 

Для протизапального лікування використовують нестероїдні 

протизапальні препарати: мефенамінат натрію (1% паста), діклофенак-натрію 

(1% гель або желе «Диклоран», 1% емульгель «Вольтарен»), піроксикам (1% 

крем) тощо, а також засоби рослинного походження: листя шавлії, квітки 

ромашки, календули, траву звіробою та ін. За вираженої кровоточивості 

застосовують галаскорбін (1% водний розчин), відвари з листя кропиви, трави 

деревію тощо. 



 122 

При лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту або його 

загострення, особливо за наявності у пародонтальних кишенях гнійного 

ексудату, поряд із нестероїдними протизапальними засобами використовують 

інгібітори протеолітичних ферментів: апрокал, контрикал, трасилол та ін. у 

вигляді інстиляцій у пародонтальні кишені чи аплікацій на слизову оболонку 

ясен. 

Для відновлення порушеного обміну речовин в організмі хворих на 

генералізований пародонтит перорально призначають препарати кальцію, 

фтору, а також комплексні засоби, що містять макро-, мікроелементи і вітаміни. 

Важливе місце на усіх етапах комплексного лікування генераліованого 

пародонтиту займають фізіотерапевтичні методи, застосування яких сприяє 

активації процесів обміну у тканинах пародонту та нормалізації їх трофіки. Із 

цією метою призначають гідротерапію з вуглекислим газом (10 – 15 сеансів по 

10 хвилин щодня або через день). За кровоточивості ясен застосовують 

електрофорез 1% розчину галаскорбіну або 5% розчину аскорбінової кислоти з 

1% розчином нікотинової кислоти (10 сеансів щодня або через день). 

Тривалість сеансу електрофорезу залежить від індивідуальної витримки сили 

струму. За прогресуючої резорбції кісткової тканини альвеолярного відростка 

призначають електрофорез 10% розчину глюконату кальцію або 2,5% розчину 

гліцерофосфату кальцію (5 – 6 сеансів) і 1% розчину фториду натрію (4 – 5 

сеансів), що покращує процеси мінерального обміну та сприяє зменшенню 

явищ остеопорозу. За розвитку симптоматичного гіпертрофічного гінгівіту 

призначають вакуум-масаж. Атрофічні зміни слизової оболонки ясен є 

показанням для проведення вібромасажу. На заключному етапі рекомендують 

застосування струмів д’Арсонваля (аплікаційна методика), діатермії, 

парафінових, озокеритових та грязьових аплікацій. 

Усунення місцевих сприяючих чинників проводять лише після 

зменшення або усунення запальних явищ у слизовій оболонці ясен. 

Підтримуюча терапія за генералізованого пародонтиту здійснюється з 

метою збереження стабільного стану тканин пародонта після завершення етапу 
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активного лікування. Вона передбачає проведення повторних клінічних 

обстежень кожні 3 – 6 місяців для профілактики та діагностики рецидивів 

захворювання, а також для контролю за якістю індивідуальної гігієни 

порожнини рота. Рентгенологічне дослідження здійснюють через 6 – 12 місяців, 

а потім кожні 3 роки за відсутності клінічних ознак активності запально-

деструктивного процесу. Мікробіологічне дослідження вмісту пародонтальних 

кишень показане за неефективності традиційного лікування і виникнення 

рецидиву захворювання. Обов’язковим елементом підтримуючої терапії є 

професійна гігієна порожнини рота. 

6.4. Ідіопатичні захворювання з прогресуючим лізисом 

тканин пародонта 

За прогресуючого лізису тканин пародонта внаслідок ідіопатичних 

захворювань стоматолог, як правило, проводить місцеве лікування, яке є 

частиною комплексної терапії таких хворих, носить в основному 

симптоматичний характер і проводиться подібно до лікування генералізованого 

пародонтиту. 

6.5. Пародонтоми 

Лікування пародонтом – хірургічне – висічення, діатермокоагуляція або 

кріодеструкція. Прогноз не завжди сприятливий, нерідко можливі рецидиви. 

Питання про збереження зубів вирішується на підставі клінічних та 

рентгенологічних даних. 
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Розділ 7 

ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ ПАРОДОНТА 

 

7.1. Основні етапи заходів профілактики хвороб пародонта 

Профілактика хвороб пародонта – це одна зі складових стоматологічної 

профілактики. 

Система профілактичних заходів, запропонована для запровадження в 

нашій країні, складається з трьох основних етапів: первинної, вторинної і 

третинної профілактики (відповідно до рекомендацій ВООЗ, 1978). 

Первинна профілактика – комплекс заходів, що запобігають виникненню 

і розвитку хвороб тканин пародонта. 

Вторинна профілактика – комплекс заходів для лікування ранніх ознак 

патологічних змін у тканинах пародонта з метою запобігання їх прогресуванню. 

Третинна профілактика охоплює весь комплекс терапевтичних, 

хірургічних та ортодонтичних заходів, спрямованих на припинення 

патологічного процесу, запобігання ускладненням, відновлення функції 

жувального апарата. 

7.2. Методи профілактики хвороб пародонта 

Методи профілактики хвороб пародонта поділяються на ендогенні та 

екзогенні, безлікарські та лікарські. 

Ендогенна безлікарська профілактика хвороб пародонта передбачає 

забезпечення збалансованого харчування як джерела якісного повноцінного 

обміну речовин. Особливу увагу слід звертати на кількісну і якісну корекцію 

вмісту білків у раціоні харчування, тому що вони стимулюють усмоктування 

кальцію за рахунок утворення легкорозчинних його сполук із амінокислотами. 

Дефіцит білків у період розвитку дитини «програмує» неповноцінну структуру 

кісткової тканини. Важливим є надходження до дитячого організму достатньої 

кількості мінеральних речовин та вітамінів, особливо вітамінів Е і Р у складі 
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рослинних жирів, які є природними антиоксидантами і відіграють важливу роль 

у профілактиці хвороб пародонта. 

Основою ендогенної лікарської профілактики хвороб пародонта є 

використання препаратів фтору, які зміцнюють структуру кальцій-органічних 

комплексів у твердих тканинах зуба і кістковій тканині, нормалізують 

фосфорно-кальцієвий обмін. Зацікавленість використанням сполук фтору для 

профілактики хвороб пародонта виникла завдяки даним про успішність 

лікування фтористими препаратами системних остеопорозів, сприятливу дію 

фтору на кісткову тканину в умовах хронічного запалення, про те, що за 

біологічною активністю і здатністю впливати на життєдіяльність клітин фтор 

переважає гормональні препарати (А. М. Бєлашов, 1982). 

Для запобігання розвитку гіпокальціємії слід уникати ізольованого 

застосування сполук фтору, одночасно призначати препарати фтору і кальцію 

за дотримання різних шляхів їх уведення в організм. Препарати фтору 

необхідно призначати дітям у місцевостях зі зниженим умістом фтору в питній 

воді за схемами призначення фторидів для профілактики карієсу зубів. 

Ендогенна лікарська профілактика  хвороб пародонта проводиться також 

у випадках неповноцінності харчування, особливо щодо аскорбінової, 

нікотинової кислот, вітамінів групи В у зимово-весняний період, або за 

наявності загальносоматичних хвороб (спільно з педіатром). 

Екзогенна безлікарська профілактика хвороб пародонта передбачає 

гігієнічний догляд за порожниною рота, інтенсивне жування з включенням 

жорстких продуктів у кінці їди, обмежене вживання вуглеводів, повільне пиття 

молока, чаю. 

Екзогенна лікарська профілактика хвороб пародонта – це місцеве 

призначення фторидів та проведення професійної гігієни, яка передбачає 

ретельне обстеження ротової порожнини, реєстрацію стану зубів, видалення 

лікарем-стоматологом м’яких зубних відкладень, зубного каменя, полірування 

зубів і пломб. 
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7.3. Заходи щодо запобігання хворобам пародонта 

Заходи щодо запобігання хворобам пародонта можуть бути колективними 

та індивідуальними. Колективна профілактика охоплює загальні та спеціальні 

заходи. 

Загальні заходи: 

- забезпечення здорового способу життя; 

- загартування організму дитини; 

- заняття спортом; 

- раціональне збалансоване харчування; 

- запобігання і своєчасне лікування інфекційних та інших загальних 

хвороб. 

Спеціальні заходи: 

- гігієнічне виховання населення; 

- своєчасне проведення лікувально-профілактичних заходів із метою 

оздоровлення органів порожнини рота. 

Форми колективної профілактики охоплюють: 

- активну санітарно-просвітницьку роботу в організованих дитячих 

колективах; 

- активну санітарно-просвітницьку роботу через пресу, виступи по радіо 

і телебаченню. 

Заходи індивідуальної профілактики хвороб пародонта визначаються 

особливостями віку пацієнта. 

У пренатальний період велике значення мають умови, які забезпечують 

формування функціонально повноцінних тканин пародонта. Цьому сприяють 

охорона здоров’я вагітної жінки, її раціональне харчування. Основними 

формами профілактичної роботи на цьому етапі є активна санітарно-

просвітницька робота в жіночих консультаціях. 

У грудному віці важливими для профілактики хвороб пародонта є заходи, 

що забезпечують правильну і повноцінну функцію смоктання. Це сприяє 

правильному росту і розвитку щелеп, формуванню повноцінних тканин 
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пародонта. Тривалість годування дитини має становити 20 – 30 хвилин. Якщо 

тривалість годування скорочується і немовля не встигає задовольнити 

смоктальний рефлекс, то створюються сприятливі умови для формування в 

дитини шкідливих звичок смоктання язика, пальців і т. ін. У такому разі після 

годування необхідно давати соску-пустишку, яка може відігравати роль 

індивідуального засобу профілактики шкідливих звичок у дітей раннього віку 

(Т. Ф. Виноградова, 1988). Із 6 місяців, коли дитину починають догодовувати, 

важливо, щоб їжу вона знімала з ложки губами. Це одна з необхідних умов 

переміщення нижньої щелепи вперед. 

У період раннього дитинства основні профілактичні заходи для 

запобігання хворобам пародонта спрямовані на формування повноцінної 

функції жування. У міру прорізування зубів (із 6 – 9 місяців) до раціону 

харчування дитини слід уводити грубу їжу (яблуко, морква, сухофрукти). 

У період формування молочного прикусу до розвитку аномалій і 

ушкодження тканин пародонта призводять порушення функцій ковтання, 

дихання, мовлення. 

Наявність аномалій прикріплення вуздечок губів і язика призводить до 

неправильного росту щелеп, формування плескатого присінка порожнини рота, 

розвитку аномалій прикусу, які призводять до раннього виникнення хвороб 

пародонта. Тому важливо проводити ранню діагностику та усунення подібних 

аномалій. 

У цьому віці необхідно слідкувати за станом молочних зубів, вчасно 

виявляти дефекти, проводити санацію порожнини рота, що забезпечить умови 

нормального розвитку та дозрівання тканин пародонта. 

Після прорізування молочних зубів (2 – 2,5 року) дитині слід 

прищеплювати гігієнічні навички з догляду за порожниною рота (полоскання 

рота, чищення зубів). 

Велике значення у профілактиці стоматологічних хвороб у дітей від 

народження до 3 років має яскраво і привабливо оформлений куточок 

стоматолога в кімнаті здорової дитини в дитячій поліклініці та в дитячій 
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стоматологічній поліклініці. 

У дошкільний період (3 – 6 років), окрім названих факторів, основним у 

профілактиці хвороб пародонта є запобігання та лікування аномалій прикусу. У 

цей період розвитку дитини активно ростуть щелепи і формується прикус, що є 

сприятливим для профілактики зубощелепних аномалій. 

Важливо також підвищувати активність органів і тканин порожнини рота 

шляхом розширення різноманітності та збільшення кількості природних 

подразників. Для цього інтенсивність жування дитини підвищують шляхом 

уведення в раціон харчування сирих овочів (морква, редька, огірки, капуста, 

зелена цибуля). Батькам слід прищеплювати дитині навичку закінчувати їду 

вживанням фруктів, що покращує можливість механічного самоочищення 

порожнини рота. Для цього доцільно застосовувати жувальну гумку 

безпосередньо після їди. 

У період змінного прикусу провідним напрямком профілактичної роботи є 

усунення шкідливих чинників, які порушують ріст і формування зубних рядів. 

Такими факторами є шкідливі звички, мілкий присінок порожнини рота, 

неправильне прикріплення вуздечок губів і язика, порушення функцій дихання, 

ковтання, мовлення. Із метою регуляції формування щелеп і зубних дуг можна 

призначати міотерапію, лікувальну гімнастику. 

Комплекс міогімнастичних вправ 

1. При порушенні постави та для тренування правильного способу 

дихання – ранковий гімнастичний комплекс. 

2. Для нормалізації ковтання: 

а) губи зімкнуті, зуби стиснуті, язик піднятий доверху – притиснути його 

до передньої ділянки твердого піднебіння в ділянці зубних горбків верхніх 

передніх зубів, а потім проковтнути слину; 

б) така ж сама вправа з ковтком води; 

в) цокання; 

г) позіхання; 

д) полоскання горла. 
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3. Тренування колових м’язів рота: 

а) стулити губи, надути щоки, потім повільно кулаками випустити 

повітря через стулені губи; 

б) стулити губи, одночасно перешкоджаючи цьому мізинцями в кутках 

рота; 

в) гра на дитячих духових інструментах; 

г) свистіння; 

д) вправи з приладами: 

- вестибулярною пластинкою Шонхера; 

- активатором Дасса; 

- диском Фрієля (міжгубним); 

- ручною вертушкою. 

4. Вправи для м’язів, які висувають нижню щелепу: 

- нижню щелепу повільно перемістити вперед до різцевого перекриття; 

- те саме з поворотом голови праворуч, ліворуч. 

5. Вправи для м’язів, які піднімають нижню щелепу: 

- губи стулені, зуби стиснуті, посилити тиск на зуби скороченням 

жувальних м’язів у центральній оклюзії; 

- те саме з опором (палиця, ластик). 

Цілеспрямоване і контрольоване тренування м’язів язика, губів та інших 

м’язів біляротової ділянки шляхом призначення індивідуальних комплексів 

вправ сприяє здоровому розвитку і функціонуванню пародонта. 

За наявності аномалій прикусу показано апаратурне лікування в 

ортодонта. 

Установлено, що високий відсоток запальних процесів у пародонті в дітей 

зумовлений поганим гігієнічним доглядом за порожниною рота, особливо в 

період змінного прикусу, коли складаються сприятливі умови для посиленого 

відкладення нальоту на зубах. Тому дуже важливо в профілактиці хвороб 

пародонта навчати дітей догляду за порожниною рота з використанням 

інтердентальних засобів гігієни. 
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Із метою запобігання запальним процесам у пародонті важливо своєчасно 

і повноцінно лікувати зуби та гострі запальні процеси в порожнині рота. 

У домашніх умовах потрібно виконувати масаж ясен, ротові зрошення. 

Пальцьовий масаж, або автомасаж ясен, займає важливе місце в 

комплексі лікувально-профілактичних заходів. Правильно і своєчасно 

виконаний масаж підвищує стійкість тканин ясен до шкідливих 

подразнювальних чинників, сприяє ущільненню слизової оболонки порожнини 

рота, покращенню обмінних процесів у тканинах ясен. До того ж виконувати 

автомасаж просто, і це може самостійно зробити  пацієнт. 

Техніка виконання автомасажу. За допомогою вказівного та великого 

пальців руки захопити зовнішню (губну, щічну) і піднебінну (язикову) поверхні 

альвеолярного відростка щелепи. Зазвичай масаж починають від центру щелеп, 

поступово переміщуючи пальці на їхні бічні поверхні. Рухи пальців починають 

від основи альвеолярного відростка до зубів (на верхній щелепі зверху вниз, на 

нижній щелепі – знизу вгору). Масажні рухи пальців не повинні спричинити 

больових відчуттів, а сила руху пальців регулюється на основі цього 

сприйняття. Масажні рухи пальців мають бути коловими. Масаж виконують 

послідовно на кожній щелепі. 

Автомасаж ясен слід проводити регулярно, не рідше одного разу на день, 

краще перед сном, після чищення зубів і полоскання порожнини рота. Після 

масажу необхідно повторно прополоскати рот теплою водою. Тривалість 

масажу ясен не повинна перевищувати 7 – 8 хвилин. 

Перед пальцьовим масажем ясен у пацієнта обов’язково слід ретельно 

видалити зубні нашарування. 

У період постійного прикусу профілактичні заходи щодо запобігання 

хворобам тканин пародонта мають бути спрямовані на: 

1) усунення патологічної ситуації в порожнині рота: 

- оскільки найзначнішим і керованим індикатором ризику формування 

хвороб тканин пародонта в дітей є надмірне бактеріальне обсіменіння різних 

локусів порожнини рота (зубної бляшки, зубоясенної кишені), то важливою 



 131 

складовою методів первинної профілактики хвороб пародонта є контроль стану 

мікроекології різних біотопів ротової порожнини. У цьому напрямку 

найдієвішою є професійна гігієна порожнини рота, яка охоплює місцеві 

лікувальні втручання з використанням антибактеріальних сполук, навчання 

правил гігієни, контроль за їх виконанням і постійну мотивацію пацієнта. 

Індивідуальні гігієнічні заходи мають бути спрямовані на раціональний догляд 

за порожниною рота за допомогою спеціальних лікувально-профілактичних 

зубних паст і зубних еліксирів; 

- усунення постійної травми (заміна неякісних пломб і неправильно 

виготовлених протезів); 

2) тренування судин щелепно-лицевої ділянки за допомогою спеціальних 

гімнастичних комплексів для мімічних і жувальних м’язів, пальцьовий масаж 

ясен; 

3) лікувальні заходи в порожнині рота, що не спричиняють додаткових 

подразнень і не порушують мікробний симбіоз та фізіологічне середовище; 

4) раціональне харчування. 

7.4. Фактори, які підтримують здоров’я пародонта у дітей 

Факторами, які підтримують здоров’я пародонта у дітей, вважають (Н. О. 

Савичук, 2008): 

1) фізіологічний розвиток і вікову відповідність будови та функцій 

тканин пародонта: 

– відповідний віку розвиток морфологічних структур пародонта 

(остеопародонтально-дентальної структури); 

– відповідну віку зрілість структур мікроциркуляторного русла і 

гістогематичного бар’єра; 

– зрілість і функціональну активність системи колонізаційної 

резистентності – місцевої (системи місцевого імунітету і мікроекології 

пародонта) і загальної (системи загального імунітету і мікроекології різних 

локусів організму); 
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– зрілість і адекватність функціонування системи імунно-ендокринної 

регуляції; 

2) адекватне функціональне навантаження тканин пародонта; 

3) достатнє самоочищення зубів і міжзубних проміжків; 

4) збалансоване харчування, яке забезпечує потреби організму в 

нутрієнтах, мікро- і макроелементах; 

5) ефективну і регулярну систему гігієнічного догляду за порожниною 

рота; 

6) фізіологічне становлення ендокринних функцій у пубертатний період; 

7) сприятливі екологічні та соціальні умови проживання; 

8) відсутність хронічних травмувальних чинників; 

9) відсутність хронічних хвороб органів і систем; 

10) відсутність шкідливих звичок; 

11) гармонійний психологічний і фізичний розвиток. 
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