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Хронічний періодонтит може бути наслідком го
строго періодонтиту або з самого початку він ви
никає як повільний неболючий процес. Особливо
го значення в діагностиці хронічних верхівкових 
періодонтитів набуває рентгенологічне дослі
дження, оскільки ці процеси зустрічаються часті
ше, а клінічна картина їх не завжди виражена або 
зовсім відсутня.

Серед сучасних схем клініко-рентгенологічної 
характеристики хронічних верхівкових періодон
титів в Україні користуються схемою 
І.Г.Лукомського, яку він запропонував у 1934 році 
[1]. За І.Г.Лукомським, періодонтити поділяють на:

 І. Гострі: • серозний; • гнійний. II. Хронічні: 
• фіброзний; •  г ранулюючий. III. 
Загострений періодонтит.

За Лукомським І.Г., кожний із цих видів періодо- 
нтиттів може бути цілком самостійним і виникати з 
гострого періодонтиту або кожний із них може в 
будь-якій послідовності переходити один в один. 
Між цими трьома видами можуть бути перехідні 
форми як фаза розвитку кожної з них [4].

Недоліком схеми є відсутність у ній хронічних 
гнійних періодонтитів, які, за даними 
С.А.Вайндруха (1949), складають близько поло
вини всіх хронічних верхівкових періодонтитів 
[2,3], а за нашими даними [6,7] - до 24 %.

С.А.Вайндрух ще у 1949 році пропонував схему 
класифікації хронічних періодонтитів, у якій відо
кремлюються проліферативні (або грануляційні) 
та гнійні форми.
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Класифікація хронічних верхівкових періодонтитів за С.А.Вайндрухом,1949

Фаза або стадія розвитку Форми періодонтитів
процесу проліферативні (грануляційні) гнійні

Активна (прогресуюча) гранулюючий абсцедований (нагноєний)
Стабілізована (відмежована) гранульома відмежований гнійний
Регенеративна (відновна) фібротизація процесу гнійний у фазі регенерації
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Згідно з міжнародною статистичною кваліфікацією хвороб МКХ -  10 1998 р. [8,9,10] з хвороб 
періапікальних тканин К.04 періодонтити поділяються на:

К04.4 гострий апікальний періодонтит пульпарного походження; гострий апікальний періодонтит БДВ; 
К04.5 хронічний апікальний періодонтит; апікальна чи періапікальна гранульома; апікальний 

періодонтит БДВ;
К04.6 періапікальний абсцес із порожниною;

К04.7 періапікальний абсцес без порожнини;

К04.8 коренева кіста.

Кіста:*апікальна (періодонтальна) *періапікальна *залишкова коренева

періодонтит; гострий апікальний абсцес; пародон- 
тальний абсцес; хронічний апікальний періодон
тит; фенікс-абсцес; періапікальний склероз.

За S.Сонеn, R.С. Burns 1987 [5] у класифікації 
періапікальних захворювань є і хронічний гнійний 
періодонтит -  фенікс-абсцес: гострий апікальний
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Отже, згідно з 10 міжнародною статистичною 
класифікацією хвороб 1998 р , американською 
класифікацією періодонтитів і класифікацією хро
нічних верхівкових періодонтитів за 
С.А.Вайндрухом (1949), виділяють проліфератив- 
ні та гнійні хронічні періодонтити. 3  клінічної точки 
зору виділення цих форм доцільне для вибору 
методу лікування та складання прогнозу [4,5] 

Метою нашого дослідження було вивчення до
стовірності рентгенологічних ознак, які спостері
гаються при хронічних гранулюючому й абсцеду- 
ючому гнійному періодонтитах, гранулематозному 
та відмежованому гнійному періодонтитах.

Клінічно та рентгенологічно за допомогою внут- 
рішньоротової контактної рентгенографії дослі
джено 103 хворих із хронічним періодонтитом, із 

них у 55 був гранулюючий, у 13 - абсцедуючий 
гнійний, у 19 - гранулематозний і в 16 - відмежо
ваний гнійний перюдонтит. У групу хворих із гній

н и м  періодонтитом включені тільки ті хворі, в яких 
були ознаки гнійного процесу: виділення гною з 
каналу кореня, а інколи біля шийки зуба, наяв
ність нориці або рубця на слизовій оболонці аль
веолярного відростка, де раніше знаходилася но
риця На внутрішньоротових контактних рентгено
грамах оцінювали: стан періодонтальної щілини; 
кореня; наявність остеопорозу, остеосклерозу, 
деструкції компактної пластинки та губчастої ре
човини альвелярного відростка 

Періодонтальна щілина при гранулюючому й 
абсцедуючому гнійному періодонтитах була роз
ширена відповідно в 90,2±3,8% і 92,3±7,4% (t- 
0,25) Компактна пластинка зруйнована в обох ви
падках у 100%. Остеопороз компактної пластинки 
і губчастої речовини навколо кореня при грану
люючому перюдонтиті виявлявся в 100%, а при 
гнійному - в 69,2±12,8% (t-2,4) Форма ділянки 
деструкції навколо верхівки кореня чи в ділянці 
біфуркації була неправильною при гранулюючому 
періодонтиті в 100%, а при абсцедуючому 
гнійному - у 84,6+10% (t-1,5). Край вогнища 
деструкції при гранулюючому періодонтиті був 
тільки нечіткий -  100% При активному гнійному 
він був у 46±13,8% чіткий. Склерозу навколо 
ділянки деструкції в активній фазі не виявлено в 
100% .Ступінь прозорості ділянки деструкції при 
гранулюючому періодонтиті був низький у 
96,7+2,3% і в 100% високий при абсцедуючому 
гнійному. Стан кореня був без змін при гранулюю
чому періодонтиті в 98,4%±1,6, абсцедуючому 
гнійному - в 15,4±10% (t-8,2). Узури кореня 
достовірно частіше виявлялися при абсцедуючо
му гнійному періодонтиті в 46,2+13,8%, при грану

люючому - в 1,6±1,6% (t-3,2). Тільки при гнійному 
періодонтиті знаходили резорбцію кореня у 
23,1 ±11,6% та зниження його щільності -  у 
15,4±10%. Гіперцементоз в активній фазі абсце- 
дуючого гнійного та проліферативного 
періодонтитів не зустрічається

При відмежованому гнійному періодонтиті (ВГП) 
періодонтальна щілина була розширена достовір
но частіше, ніж при гранулематозному періодон
титі (ГЗП) у 100% та в 73,7%±10,1 (t—2,7) відповід
но В обох групах компактна пластинка була зруй
нована в 100%. Остеопороз компактної пластинки
і губчастої речовини навколо кореня при ГЗП спо
стерігався у 100%, а при ВГП - у 62,5±12,1% (t- 
3,1) Форма ділянки деструкції навколо верхівки 
кореня кулястою була частіше при ГЗП у 
94,7±5,1%, ніж при ВГП - у 62,5+12,1% (t-2,98). 
Ступінь прозорості вогнища деструкції при ГРП у 
89,5±7,0% був низький і тільки в 10,5±7,0 % - ви
сокий, тоді як при ВГП він у 100% був високии (t- 
7,3) Край ділянки деструкції при ГРП був чітким у 
100%, а при ВГП - у 75±10,8% (t-2,3). Але при ВГП 
навколо ділянки деструкції є склероз у 50+12,5%, 
тоді як при ГЗП знаходили компактну пластинку 
навколо ділянки деструкції у 15 8+8,3%. Стан ко
реня достовірно частіше був звичайним при ГЗП у 
78,9±9,3%, при ВГП - у 6,25±6,0% (t-6,5) Резорб
ція кореня зустрічалася тільки при ВГП у 
31,2±11,5%. Узури кореня достовірно частіше 
спостерігалися при ВГП - у 43,7±12,4%, а при ГРП 
- у 5,3±5,1% (t-2,86). Зниження ступеня щільності 
кореня частіше зустрічалося при ВГП, ніж при ГЗП 
в ід п о в ід н о : 18,87±9,8% та 5,3+8,0% (t-1,2). Гіпер
цементоз кореня спостерігали однаково часто як 
при ГЗ періодонтиті (10,5±7,0%),так і при ВГ пері
одонтиті - 12,5±1-8,2% (t-0,18). Мал.3,4.

При абсцедованому гнійному періодонтиті в по
рівнянні із гранулюючим достовірно частіше на
вколо верхівки кореня або біля біфуркації вияв
ляються ділянка деструкції з високим ступенем 
прозорості кореня, зміни з боку кореня у вигляді 
узур, резорбції та зниження його щільності, чіткі
ший край вогнища деструкції та рідше - остеопо
роз

При гнійному відмежованому періодонтиті в по
рівнянні з гранулематозним періодонтитом досто
вірно частіше виявляються неправильної форми 
ділянка деструкції з високим ступенем прозорості, 
склероз навколо деструкції та зміни з боку кореня 
у вигляді узур, резорбції, зниження його щ іл ь н о с т і  

та гіперцементоз
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Мал.1 .Внутрішньоротова рентгенограма 26. 
Вторинний глибокий карієс коронки. Хронічний 

гранулюючий періодонтит. Біля верхівки 
піднебінного кореня є розширення 

періодонтальної щілини. Зруйновані компактна 
пластинка і губчаста речовина альвеолярного 

відростка. Ділянка деструкції неправильної фор
ми, у  вигляді язиків полум’я ,з нечіткими конту

рами. ступінь прозорості ділянки деструкції 
низький. Навколо кореня - остеопороз губчастої 

речовини альвеолярного відростка

Мал. 2. Внутрішньоротова рентгенограма 16. 
Вторинний глибокий карієс коронки. Хронічний 
абсцедований (нагноєний) періодонтит. Біля 

піднебінного кореня є розширення 
періодонтальної щілини. Зруйновані компактна 
пластинка і губчаста речовина альвеолярного 

відростка. Ділянка деструкції неправильної фор
ми, з нечіткими контурами, ступінь прозорості 

ділянки деструкції високий. Аналогічні зміни і 
навколо верхівок дистального і медіального 

коренів, але межі ділянок деструкції чіткі, рівні. 
Остеопороз губчастої речовини альвеолярного 
відростка навколо верхівки піднебінного кореня. 
Гіперцментоз дистального кореня, підвищення 

ступеня прозорості верхівок коренів

Мал. 3. Внутрішньоротова рентгенограма 14.
Гпибокий карієс, хронічний гранулематозний пе
ріодонтит. Біля верхівки кореня - розширена пе- 

ріодонтальна щілина. Деструкція компактної 
пластинки і губчастої речовини. Деструкція губ
частої речовини кулястої форми, з чіткими кон
турами, малої щільності. Остеопороз губчастої 

речовини навколо ділянки деструкції

Мал. 4. Внутрішньоротова рентгенограма 15. 
Середній карієс, хронічний відмежований гнійний 
періодонтит. Біля верхівки кореня - розширена 
періодонтальна щілина. Деструкція компактної 
пластинки і губчастої речовини. Деструкція губ
частої речовини кулястої форми, високого сту
пеня прозорості, з чіткими контурами за раху
нок склеротичного обідка. Остеосклероз губча
стої речовини навколо ділянки деструкції. Під
вищення ступеня прозорості верхівки кореня.
Абсцедований (нагноєний) періодонтит біля 

верхівки 13
Отже, гранулюючий та абсцедуючий гнійний, 

гранулематозний і гнійний відмежований періодо
нтити мають достовірні рентгенологічні ознаки, 
розрізнення яких дозволить кваліфікованіше ліку
вати ці хвороби.
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Резю м е

Среди современных схем клинико
рентгенологической характеристики хронических 
верхушечных периодонтитов в Украине пользу
ются схемой И. Г. Лукомского. По И.Г. Лукомскому, 
периодонтиты разделяют на: і Острый периодон
тит - серозный , гнойный II Хронический пери
одонтит -  фиброзный, гранулематозний, гранули
рующий ill Обострение хронического периодон
тита

Согласно 10 международной статистической 
классификации болезней 1998 г , американской 
классификации периодонтитов и классификации 
хронических верхушечных периодонтитов по 
С.А.Вайндруху (1949) выделяют и гнойные хрони
ческие периодонтиты С клинической точки зре

ния выделения этих форм целесообразно для оп
ределения прогноза и метода лечения 

Изучена достоверность рентгенологических 
признаков, которые наблюдаются при хрониче
ских гранулирующем и абсцедирующем гнойном 
периодонтитах, гранулематозном и отграничен
ном гнойном периодонтитах.

При гнойном периодонтите по сравнению с про
лиферативным достоверно чаще вокруг верхушки 
корня или у бифуркации определяется участок 
деструкции большой степени прозрачности, скле
роз вокруг участка деструкции, изменения со сто
роны корня в виде узур, резорбции, снижения его 
плотности и гиперцементоз 

Ключевые слова: классификация, периодон
тит, рентгенологические признаки

Summary

The diagram by I. J. Lukomsky is used in Ukraine 
among modern diagrams of clinical-radiographical 
characteristics of chronical apical periodontitis 

According to I .J. Lukomsky periodontitises are 
devided into: I Acute periodontitises - serous puru
lent: II Chronic periodontitises - fibrous granuloma- 
tose;granuleted; III Paraacute periodontitis. The de
fect of this diagram is the absence of the chronical 
purulent periodontitis in it.

Proliferative and purulent periodontitises are distin
guished according to the 10 international statistical 
classification of the diseases 1998, the American 
classification of the periodontitis and the classifica
tion of the chronical apical periodontitis according to 
S. A. Vandruh 1949. 

From the clinical point of view the choosing of 
these forms is expediently for making the forecast of 
the method of treating The trustworthiness of the ra- 
diographical sings that are observed if there are 
chronical granulated and abscendens purulent perio
dontitis, granulomatons and limited purulent perio
dontitis were studied The irregular -shaped section 
of destruction with the high degree of transparence, 
the sclerosis around the destruction and changes of 
the root in the shape of usura, resorpption the lowing 
its concentration and hypercementosis reliably more 
often are distinguished when there is granulated pe- 
nodontitis in comparison with the purulent penodonti- 
tis.

Key words: classification, periodontitis, radio- 
graphical (roentgenlogical) sings)
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