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ПЕРЕДМОВА

За статистикою, кожний третій житель планети – дитина. Дітям “людство зо-
бов’язане дати краще, що воно має” – так визначено в Декларації прав дитини, при-
йнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 1959 році.

Турбота про дітей – поняття багатогранне, що охоплює широке коло проблем: підви-
щення матеріального добробуту народу, виховання і навчання підростаючого покоління, 
збереження і зміцнення його здоров’я як найважливішого суспільного потенціалу.

Охорона материнства і дитинства, турбота про здоров’я і правильний розвиток 
дитини визначають напрямок медицини як науки, побудованої на принципі профілак-
тики хвороб. Профілактична спрямованість – основа охорони здоров’я України. Особ
ливої актуальності цьому надає Указ Президента України № 475/2002 від 21 травня 
2002 року “Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань 
на 2002–2007 роки”.

Зубощелепні аномалії у дітей – досить поширена патологія, яка, за даними різних 
авторів, коливається в межах від 11,4 до 71,7 %. На жаль, останніми роками спосте-
рігається тенденція до збільшення поширеності та ступеня тяжкості основних стома-
тологічних хвороб і зубощелепнолицевих аномалій, зокрема це пов’язано зі змінами 
економічних, соціальних і екологічних умов, що й обумовлює першочергову важли-
вість проблеми їх профілактики. 

Умови, які сприяють нормальному розвиткові дитини, так само як і усунення чин-
ників, які призводять до розвитку зубощелепнолицевих аномалій на ранніх стадіях, 
позбавляють лікарівортодонтів від подальшого складного і тривалого лікування.

Тому профілактика зубощелепнолицевих аномалій у дітей різного віку – одне 
з важливих завдань стоматології. Його значимість визначається взаємозв’язком зу-
бощелепних аномалій із хворобами зубів, ясен, слизової оболонки порожнини рота, 
скроневонижньощелепних суглобів, із загальними порушеннями інших органів і сис-
тем (опорнорухової, травної, дихальної, серцевосудинної та інших) і, що найбільш 
важливо, – із порушеннями психіки, до яких призводять тяжкі зубощелепнолицеві 
аномалії та вади розвитку.

Профілактична ортодонтія – це комплекс засобів, спрямованих на запобігання 
та усунення етіологічних і патогенетичних факторів, які призводять до передчасної 
втрати зубів, розвитку зубощелепнолицевих аномалій та деформацій прикусу, хвороб 
скроневонижньощелепних суглобів тощо. Завдання профілактичної ортодонтії такі:
1. Позитивний вплив на загальний стан вагітних жінок та дітей.
2. Проведення організаційних та лікувальних засобів, які забезпечують своєчасне ви-

явлення й усунення факторів ризику розвитку зубощелепнолицевих аномалій та 
деформацій прикусу.
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Зубощелепнолицева система дитини, як і весь організм, формується під постій-
ним впливом функцій, які, у свою чергу, змінюються залежно від таких умов: виго-
довування дитини, складу та консистенції їжі, перенесених хвороб, способу дихання, 
різних звичок та стану організму в цілому.

Щелепи дитини від щелеп дорослої людини відрізняються незакінченою міне-
ралізацією, тому вони легше піддаються впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 
і змінюють свою форму і розміри. Зміни функціонального навантаження також від-
биваються на формі та розмірах щелеп та інших кісток обличчя. Тому як наслідок дії 
несприятливих чинників формуються зубощелепнолицеві аномалії.

У посібнику висвітлюються особливості розвитку обличчя і порожнини рота; 
морфофункціональні особливості будови порожнини рота та прикусу в дітей різного 
віку; методи визначення стану прикусу; принципи організації і проведення профілак-
тики та диспансерного нагляду дітей із чинниками ризику виникнення зубощелепно
лицевих аномалій і деформацій. 

Мета посібника – навчання майбутніх лікарівстоматологів загального профілю, 
дитячих стоматологів, ортодонтів та педіатрів організації та проведенню первинної 
профілактики зубощелепних аномалій у дітей різного віку.

Це перше навчальне видання з профілактики зубощелепних аномалій, у якому 
висвітлені усі розділи програми. Тому авторка буде щиро вдячна за зауваження і по-
бажання, які дозволять покращити викладення матеріалу з порушеної проблеми.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ “ЗДОРОВ’Я” і  
“НОРМА” В СТОМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОДОНТІЇ

Упровадження первинної профілактики стоматологічних хвороб, в основу якої за-
кладені принципи формування здорового способу життя людини в цілому та органів 
і тканин порожнини рота зокрема, потребує визначення критеріїв здоров’я. В. Г. Сун-
цов зі співавторами (2001) двояко трактує поняття “здорова дитина”. Відповідно до 
першого трактування, здоровою може вважатися дитина, яка не має жодного каріоз-
ного, пломбованого, видаленого зуба, без зубощелепних аномалій і хвороб пародонта 
(таких дітей не більше 3–5 %). Але з огляду на практично суцільну ураженість насе
лення, в тому числі й дитячого, карієсом зубів, зубощелепнолицевими аномаліями і 
деформаціями, хворобами пародонта друге трактування таке: здоровою в стоматоло-
гії може вважатися дитина, яка не має невилікуваних зубів, виражених зубощелепно
лицевих аномалій і хвороб пародонта, тобто санована дитина. Та обидва ці тракту-
вання не можуть бути взяті на озброєння практичною стоматологією. Здоровими у 
стоматології можна вважати дітей із відсутністю гострої, хронічної та природженої 
патології зубощелепнолицевої ділянки, тобто дітей із відсутністю ознак активного 
перебігу карієсу, із запломбованими каріозними зубами, за відсутності ускладнених 
форм карієсу; без хвороб пародонта і слизової оболонки порожнини рота; без будь
якої хірургічної патології, з вилікуваними зубощелепними аномаліями. Індекси кп, кп 
+ КПВ і КПВ при цьому не повинні перевищувати середніх регіональних значень для 
кожної вікової групи дітей.

У 1979 році Ю. М. Малигін запропонував поняття “оптимальної індивідуальної 
норми” в ортодонтії, що трактується як стан достатньо гарантованої протягом три-
валого часу морфологічної, функціональної та естетичної рівноваги в зубощелепній 
системі і лицевому скелеті в цілому, до якої необхідно прагнути під час ортодонтич-
ного лікування.
Якісні критерії стану стоматологічного здоров’я можуть бути такими:

1. Кількість зубів відповідає віку (тимчасовий прикус – 20; змінний – 24, постійний 
– 28–32).

2. Колір зубів відповідає періоду розвитку прикусу (тимчасові та постійні зуби).
3. Визначена форма коронок і коренів зубів відповідає періоду розвитку прикусу 

(тимчасовий, змінний, постійний).
4. Розміри коронок зубів відповідають періоду розвитку прикусу (тимчасовий, змін-

ний, постійний).
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5. Структура твердих тканин зубів стабільна.
6. Визначене співвідношення зубів і зубних рядів відповідає періоду розвитку при-

кусу (тимчасовий, змінний, постійний).
7. Стан тканин пародонта.
8. Стан слизової оболонки порожнини рота.
9. Стан слинних залоз.
10. Стан функцій порожнини рота відповідає віку.
11. Стан гігієни порожнини рота.

Ф. Я. Хорошилкіна (1999) трактує зубощелепні аномалії як хворобу, посилаючись 
на такі критерії:
– вони виникають під впливом надзвичайних подразників зовнішнього або внутріш-

нього середовища;
– характеризуються зниженням пристосованості зубощелепної системи до зовніш-

нього середовища;
– на певних етапах розвитку зубощелепні аномалії становлять собою прояв мобілі-

зації захисних сил організму;
– зубощелепні аномалії є наслідком порушення рівноваги організму та навколиш-

нього середовища.
Таким чином, зубощелепна аномалія – це хвороба, яка характеризується не тіль-

ки морфологічними змінами стану прикусу, але й функціональними та естетичними 
порушеннями різного ступеня виразності, які примушують пацієнта звернутися за 
допомогою до спеціаліста. Велике значення має оцінка ступеня порушення функцій, 
що дозволяє визначити стадію компенсації зубощелепної системи (стан компенсації 
– мобілізація захисних сил дозволяє зберегти динамічну рівновагу з навколишнім се-
редовищем; стан декомпенсації – захисні сили вичерпані, але адаптація зберігається).
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ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Особливості росту і розвитку дитини значною мірою залежать від властивостей і 
особливостей, успадкованих нею від батьків. Але існують деякі закономірності росту і 
розвитку, властиві для більшості дітей. Відповідно до характеру та інтенсивності змін, які 
відбуваються в організмі, прийнято поділяти розвиток людини на відповідні періоди.

Серед численних класифікацій онтогенетичного розвитку людини найбільш по-
ширеною є модифікована класифікація М. П. Гундобіна.

А. Внутрішньоутробний етап:
а)  фаза ембріонального розвитку (ІІ–ІІІ місяці);
б) фаза плацентарного розвитку (з ІІІ місяця до народження).

Б. Позаутробний етап:
1)  період новонародженості (до 3–4 тижня);
2)  малечий період (із 3–4 тижня до 12 місяців);
3)  переддошкільний (старший ясельний) період (від 1 року до 3х років);
4)  дошкільний період (з 3 до 6 років);
5)  молодший шкільний період (з 7 до 11 років);
6)  старший шкільний період (з 12 до 17–18 років).

Після народження життя людини за класифікацією ВООЗ розподіляється за віком 
таким чином:

новонароджені  1–10 днів
малечий вік  10 днів – 1 рік
раннє дитинство  1–3 роки
перше дитинство  4–7 років
друге дитинство  8–12 років (хлопчики) 
    8–11 років (дівчатка)
підлітковий вік  13–16 (хлопч.), 12–15 (дівч.)
юнацький вік  17–21 (юнаки), 16–20 (дівч.)
зрілий вік   
І період   22–35 (ч.), 21–35 (ж.)
ІІ період   36–60 (ч.), 36–55 (ж.)
літній вік   61–74 (ч.), 56–74 (ж.)
старечий вік  75–90 (ч. і ж.)
довгожителі  90 років і старші.
У постембріональному розвитку людини виділяють такі періоди вікового психо-

логічного розвитку:
1. Малечий – від народження до 1 року життя.
2. Переддошкільний – від 1 до 3 років.
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3. Дошкільний – від 3 до 6–7 років.
4. Молодший шкільний – від 6–7 років до 10 років.
5. Середній шкільний – від 10 до 15 років.
6. Старший шкільний – від 15 до 18 років.
7. Доросла людина – від 18 років і більше.

Щодо визначення вікових груп при спостереженні дитини в ортодонта не існує 
єдиного погляду. Так, І. Л. Злотник (1956) пропонував такий розподіл дітей у віковому 
аспекті:

І період – тимчасового прикусу (до 6 років включно);
ІІ період – початковий період зміни зубів (6–9 років);
ІІІ період – завершальний період зміни зубів (10–12 років);
ІV період – постійний прикус.
А. Д. Осадчий (1967) виділяв 4 групи формування прикусу:
1 група – до 7 років (молочний прикус);
2 група – від 7 до 8 років (І період змінного прикусу – зміна різців);
3 група – від 9 до 12 років (ІІ період змінного прикусу);
4 група – від 13 до 18 років – період постійного прикусу.
Л. П. Зубкова і Ф. Я. Хорошилкіна (1993) визначають 10 періодів формування 

зубощелепної системи:
І – внутрішньоутробний розвиток ембріона і плода (формування тканин і органів 
зубощелепнолицевої системи);
ІІ – від народження до 6 місяців (до прорізування перших тимчасових (молоч-
них зубів);
ІІІ – від 6 місяців до 3х років (формування тимчасового прикусу);
ІV – від 3 до 6 років (сформований тимчасовий прикус);
V – від 6 до 9 років (перший період змінного прикусу);
VІ – від 9 до 12 років (другий період змінного прикусу);
VІІ – від 12 до 15 років (постійний прикус);
VІІІ – від 15 до 21 року (завершення формування постійного прикусу);
ІХ – від 21 до 40 років (активна функція зубощелепної системи);
Х – від 40 і більше (зниження функції зубощелепної системи).
Для правильної оцінки стоматологічної захворюваності обстеження проводять у 

так званих “ключових вікових групах населення”: 6, 12, 15, 35–44, 65 років.
6річний вік дозволяє визначити рівень поширеності та інтенсивності карієсу 

тимчасових зубів та зубощелепних аномалій і потребу в їх лікуванні.
12річний вік – період повної зміни тимчасових зубів, початку постійного при-

кусу. Цей вік є важливим для визначення поширеності та інтенсивності карієсу зубів 
і визначення тенденцій його динаміки у наступних вікових групах, поширеності та 
ступеня прояву зубощелепних аномалій.

15річний вік важливий для оцінки стану тканин пародонта та визначення потре-
би у їх лікуванні. Цей вік важливий і для оцінки стану прикусу, оскільки чинником 
розвитку хвороб пародонта можуть бути зубощелепні аномалії.
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РОЗВИТОК ОБЛИЧЧЯ  
ТА ПОРОЖНИНИ РОТА

У віці 12 днів між переднім мозковим міхуром та серцевим виступом утворю-
ється невелика заглибина ектодерми, яку називають ротовою впадиною зародка, або 
ротовою ямкою. Поступово глибшаючи, ротова ямка досягає сліпого кінця передньої 
кишки, від якого відділяється глотковою перетинкою. Глоткова перетинка склада-
ється із листків екто та ентодерми, які прилягають один до одного. У кінці 3го 
тижня глоткова перетинка проривається і передня кишка починає з’єднуватися через 
ротову ямку із зовнішнім середовищем. Приблизно в той же час по боках головно-
го відділу зародка утворюються дві невеликі заглибини – перша та друга зовнішні 
зяброві, або глоткові щілини, а до кінця 1го місяця з’являються третя та четверта 
зяброві щілини, які розташовані каудальніше від двох перших. Між щілинами за ра-
хунок розростання мезенхіми утворюються потовщення, які називають зябровими, 
або глотковими дугами. 

Зябровий апарат складається із зябрових кишень, зябрових дуг і борозен, які бе-
руть участь у розвитку порожнини рота і обличчя. Л. С. Персін (1999) наводить  таку 
схему похідних зябрового апарату (табл. 1). 

Таблиця 1
Похідні зябрового апарату

Похідні зябрових дуг Похідні зябрових кишень Похідні зябрових щілин
І пара дуг (мандибулярних) – 
зачатки верхньої та нижньої 
щелеп

І пара кишень – епітелій порож-
нин середнього вуха та слухових 
труб

І пара щілин – епітелій 
зовнішніх слухових про-
ходів

ІІ пара дуг (гіоїдних) – під’язи-
кова кістка

ІІ пара кишень – епітелій підне-
бінних мигдаликів ІІ, ІІІ, ІV пари щілин ре-

дукованіІІІ пара дуг – щитоподібний 
хрящ

ІІ та ІV пара кишень – епітелі-
альні зачатки біля щитоподібних 
та вилочкової залозІV пара редукована

Дельцова О. І. зі співавторами (1999) вважають, що І пара зябрових борозен 
(ектодерма) служить джерелом розвитку зовнішнього вуха, зовнішнього слухового 
проходу та барабанної перетинки, всі інші пари в процесі подальшого розвитку ре-
дукуються (табл. 2). Похідні зябрових дуг (мезенхіма) – це кістки, судини, нерви, 
м’язи (рис. 1).
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Рис. 1. Розвиток обличчя та порожнини рота за Петтоном: 
ембріони 4; 5; 5,2; 7 та 7,2 тижнів; видно розвиток носових відростків із лобного, 
розвиток верхніх щелепних відростків, зміни в мандибулярній дузі та формування 
зовнішнього вигляду обличчя 

У кінці першого місяця ротову ямку обмежують 5 горбів, або відростків. Один із 
них (лобний) розташований вище від ротової ямки; два верхньощелепні – по боках 
від нього, а два нижньощелепні – трохи нижче попередніх. Ці відростки є елементами 
першої зябрової дуги.

У процесі подальшого розвитку нижньощелепні відростки зближуються та зрос-
таються між собою по середній лінії й утворюють нижню щелепу і нижню губу. Верх-
ньощелепні відростки зростаються з нижньощелепними в бічних відділах та утворю-
ють щоки і бічні ділянки верхньої щелепи і верхньої губи; однак до середньої лінії 
вони не доходять. У простір між ними спускається кінець лобного відростка, від якого 
відходять носові відростки, що обмежують носові отвори, а середня частина лобно-
го відростка утворює перегородку носа з наступною різцевою кісткою та середньою 
частиною верхньої губи.

Таким чином, уся верхня частина обличчя (лоб, очні ділянки та ніс) формуються 
із лобного відростка; нижня – з двох нижньощелепних. У середній частині обличчя 
бічні відділи утворені з верхньощелепних відростків, а вся середня ділянка – з лоб-
ного відростка. Формування обличчя і зрощення відростків, які його утворюють, за-
кінчуються на 7му тижні внутрішньоутробного розвитку. 

Порушення процесів зрощення призводить до виникнення природжених вад роз-
витку обличчя (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема формування лицевого скелета за Ю. Ф. Ісаковим та місця 
розташування щілин обличчя

Л. В. Харьков зі співавторами (2003) поділяє вади розвитку на такі групи:
1. Незрощення тканин щелепнолицевої ділянки (губи, колобома, макростома, альве-

олярного відростка, піднебіння).
2. Незрощення тканин щелепнолицевої ділянки, поєднані з іншими вадами (син-

дромами).
3. Орофаціальні дисплазії м’яких тканин і кісток обличчя.
4. Відсутність органа або його частини і (або) тканини.
5. Вади розвитку окремих органів (вушної раковини, носа).
6. Вади розвитку вуздечок губ та язика.
7. Атрезії носових та слухових ходів, мікростоми.
8. Нориці.

Розвиток ротової порожнини пов’язаний із розвитком порожнини носа. Спо-
чатку обидві порожнини відділені одна від одної первинним піднебінням. Первинне 
піднебіння утворене медіальним відростком, який з боку порожнини рота злився 
з верхньощелепними та латеральними носовими відростками, що огинають знизу 
нюхові ямки.

Із тканин первинного піднебіння формуються: середня частина верхньої губи в 
межах фільтрума (philtrum); середня частина верхньої щелепи, яка вміщує різці та 
передній відділ твердого піднебіння (міжщелепна, або різцева кістка).

Надалі, на початку 2го місяця внутрішньоутробного періоду, відбувається розви-
ток остаточного піднебіння. Воно утворюється з пластинчастих виростів на внутріш-
ній поверхні верхньощелепних відростків (їх називають піднебінними відростками), 
які ростуть назустріч один одному та зливаються по середній лінії один з одним і з но-
совою перегородкою, яка спускається зверху. Задні частини піднебінних відростків, 
які не мають зв’язку з носовою перегородкою, зливаючись, утворюють м’яке підне-
біння та язичок. У процесі формування передньої частини остаточного піднебіння в 
нього включається і частина первинного піднебіння з піднебінним сосочком. У цій 
ділянці утворюються епітеліальні тяжі, які можуть зберігатися і в післяембріонально-
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му житті у вигляді сліпих каналів, що відкриваються в носову або ротову порожнину. 
Піднебіння відділяється від губи та щік вузькою дугоподібною борозною – первин-
ною губною борозною. Така ж борозна є і на нижній щелепі. Від обох борозен вростає 
вглиб епітеліальна пластинка, яка поділяється на дві: зовнішню, або вестибулярну, 
та внутрішню – зубну. Між ними розростається мезенхіма, яка утворює випин – аль-
веолярний відросток. Таким чином, передня частина верхньої губи та верхнього аль-
веолярного відростка розвивається з первинного піднебіння. Внаслідок розщеплення 
вестибулярної пластинки губна борозна глибшає, а між губою та щокою, з одного 
боку, і альвеолярним відростком, з іншого, формується переддвер’я порожнини рота. 
Спочатку дуже широкий ротовий отвір надалі завдяки злиттю в латеральних його 
частинах верхньої та нижньої губи поступово зменшується. Одночасно формуються 
щоки, в яких по лінії зрощення можуть зберігатися сальні залози.

Язик походить від перших трьох зябрових дуг. У кінці 4го тижня внутрішньо-
утробного життя на ротовій поверхні першої (щелепної) дуги виникають три підви-
щення: посередині – непарний горбик і по боках – два бічні валики. Вони збільшу-
ються і, зливаючись, утворюють кінчик і тіло язика. Пізніше із потовщень на другій і 
почасти на третій зябрових дугах розвивається корінь язика з надгортанником. Злиття 
кореня з іншими частинами язика відбувається на 2му місяці; на місці злиття залиша-
ється борозна, яку називають кінцевою (sulcus terminalis). М’язи язика розвиваються 
із міотомів. Власне жувальні м’язи формуються з першої зябрової дуги.

Розвиток слинних залоз. Усі залози ротової порожнини – це похідні багатошаро-
вого плоского епітелію. Спочатку в ембріона відбувається закладка привушної залози 
(на 4му тижні), потім – підщелепної (на 6му тижні) та під’язикової (на 8–9му тиж-
нях). Дрібні слинні залози стають помітними в слизовій оболонці значно пізніше.

Формування тонзилярного апарату глотки починається на 3му місяці ембріо-
нального періоду.

Після завершення формування м’яких тканин починається утворення кісткових 
структур.

Кістки лицевого черепа, які мають безпосереднє відношення до порожнини 
рота, є покривними (кістки сполучнотканинного походження).

Закладка майбутніх щелеп ембріона людини починається на порівняно ранніх ета-
пах формування обличчя. Вперше зачаток верхньої щелепи виявляється у передплода 
довжиною 20 мм у вигляді скелетогенного накопичення мезенхімних клітин. Однією з 
перших кісток лицевого черепа, які підлягають окостенінню, є верхня щелепа.

До кінця 2го місяця внутрішньоутробного розвитку, коли завершується зростан-
ня верхньощелепних та лобних відростків, які утворюють середній відділ обличчя, 
в їхній товщі з’являються шість ядер осифікації; з них починається мінералізація 
спочатку піднебінних відростків та бічних відділів верхньої щелепи, а дещо пізніше 
– центральної її ділянки у вигляді самостійної різцевої кістки, яка лише пізніше зрос-
тається з верхньощелепними кістками.

Верхня щелепа належить до кісток, які утворюються на основі сполучної ткани-
ни, минаючи стадію хряща. 

Розвиток нижньої щелепи починається з утворення кісткової тканини із декількох 
точок окостеніння, розташованих у клітковині, яка прилягає до меккелевого хряща. 
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Поступово формується покривна кістка, яка обмежує цей хрящ. Сам же хрящ реду-
кується, поступаючись місцем тілу нижньої щелепи, що розвивається. Задні відділи 
щелепи, її гілки, утворюються незалежно від меккелевого хряща із відповідних точок 
окостеніння. Окостеніння двох половин нижньої щелепи закінчується їх зрощенням, 
тобто нижня щелепа перетворюється в непарну кістку вже після народження до кінця 
першого року життя.

Альвеолярний відросток щелепи розвивається із мезенхіми, яка обмежує зачаток 
зуба. Закладка альвеолярного відростка нижньої щелепи відбувається на 3му тижні 
внутрішньоутробного розвитку, верхньої щелепи – на 4му. Зростання альвеолярного 
відростка з тілом нижньої щелепи відбувається до 1 місяця, на верхній щелепі – до 3 
місяця. Із закінченням прорізування зубів закінчується і формування альвеолярного 
краю, а з закінченням утворення кореня – формування його основи.

У товщі щелеп під час їх формування утворюються та розвиваються зачатки зу-
бів. Із розвитком та прорізуванням зубів тісно пов’язані ріст і формування щелеп.

Як описано вище, обличчя розвивається внаслідок зрощення різних відростків. Од-
нак повного їх з’єднання не відбувається – в ділянці їх злиття мезенхіма одного відрос-
тка відділяється від іншого борозенкою – зоною, яка має невелику кількість клітин. У 
ході розвитку ці борозенки згладжуються, завдяки чому формується остаточна конфігу-
рація обличчя. У зв’язку з формуванням обличчя та порожнини рота із різних структур, 
які зливаються одна з одною, можливе виникнення низки щелепнолицевих аномалій, 
причина яких полягає в порушенні процесів нормального злиття відростків.

Серед таких вад розвитку найбільш поширеними є вроджені щілини губи, аль-
веолярного відростка та піднебіння. Ці вади розвитку пов’язані з дією багатьох фак-
торів, до яких належать: хромосомні аномалії; вади, які виникають унаслідок дії те-
ратогенних препаратів, інфекційних хвороб вагітної жінки; внаслідок опромінення, 
вживання гормонів. Критичний період дії шкідливих факторів, які призводять до роз-
витку вроджених вад, відповідає 4–8 тижню вагітності, тобто тому періодові, коли 
відбуваються найбільш активні процеси формування обличчя.

Макростомія (від грецьк. mackros – великий та stoma – рот), або поперечна щілина 
обличчя виникає внаслідок незрощення верхньо та нижньощелепних відростків у їхніх 
латеральних ділянках, що призводить до формування незвичайно великої ротової щілини.

Мікростомія (від грецьк. mikros – маленький та stoma – рот) є наслідком надлиш-
кового зрощення латеральних зон верхньо та нижньощелепних відростків.

Порушення нормального розвитку язика призводить до виникнення низки вро-
джених аномалій цього органа. Найбільш часто зустрічається вкорочення вуздечки 
язика, внаслідок чого кінчик язика фіксований до дна порожнини рота та обмежена 
його рухомість. Ця аномалія обумовлена неповним руйнуванням епітеліальних клі-
тин, які під час розвитку вростають у мезенхіму, а надалі дегенерують, утворюючи 
жолобок навколо язика (за нормального розвитку вони повинні зберігатися лише в 
ділянці вуздечки).

Ще однією вадою розвитку язика є розщеплення його кінчика внаслідок неповно-
го зрощення бічних горбків. Іноді з цієї ж причини на поверхні язика визначається 
глибока щілина (розщеплений язик). Непропорційний розвиток язика відносно при-
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леглих тканин призводить до формування великого або маленького язика. Ці аномалії 
розвитку дістали назву макроглосії (від грецьк. makros – великий та glossa – язик) та 
мікроглосії (від грецьк. mikros – маленький та glossa – язик).

Розвиток зубів. Виділяють такі стадії розвитку тимчасових і постійних зубів:
1. Закладання та утворення зачатків зубів.
2. Диференціація клітин зачатків.
3. Гістогенез зубних тканин.
4. Мінералізація.
5. Прорізування зубів.

На 7му тижні, коли ембріон стає схожим на людину і термін “ембріон” зміню-
ють на термін “плід”, у нього вздовж нижнього і верхнього країв первинної ротової 
порожнини з’являється потовщення багатошарового плоского епітелію. Цей епітелій 
вростає в підлеглу мезенхіму й утворює зубну пластинку, яка росте вглиб і набуває 
вертикального положення. По її краю з’являються колбоподібні розростання епітелію, 
які набувають вигляду ковпачків, їх називають емалевими органами. У кожній щелепі 
по 10 таких розростань, які відповідають кількості наступних тимчасових зубів. 

Увігнута частина ковпачків виповнена мезенхімою, яка утворює так звані зубні 
сосочки. Мезенхіма, що обмежує кожний такий зубний зачаток, розташована у ви-
гляді особливого шару, який називають зубним мішечком. Клітини емалевого органа 
в процесі його розвитку набувають різної форми. Епітелій, який утворює внутрішню 
поверхню ковпачка (внутрішній епітелій), стає циліндричним. Зовнішню поверхню 
ковпачка покривають дрібні клітини зовнішнього епітелію. Розташовані між зовніш-
нім та внутрішнім шарами епітелію клітини набувають зірчастого вигляду і дістають 
назву пульпи емалевого органа. Але тільки ті клітини, які прилягають до внутрішньо-
го шару епітелію, залишаються дрібними, круглими або довгастими, утворюючи про-
міжний шар емалевого органа. Клітини внутрішнього та частково проміжного шарів 
органа утворюють емаль і дістають назву адамантобластів, або амелобластів. Зубний 
сосочок дає розвиток дентину та пульпи. Із мезенхіми зубного мішечка утворюються 
цемент та періодонт. Заглибина ковпачка емалевого органа визначає форму зуба. Це 
стосується не тільки коронки, де емалевий епітелій формує емаль, але і кореня зуба. 
У місці переходу внутрішнього епітелію в зовнішній обидва шари епітелію ростуть 
углиб і утворюють так звану гертвіговську піхву, що становить ніби форму для утво-
рення дентину, з якого будується основна частина кореня зуба.

Дентин починає утворюватися на верхівці сосочка вже за невеликих розмірів за-
чатка; там же розвивається й емаль зуба. Почавшись у ділянці верхівки сосочка, фор-
мування зуба поступово розповсюджується і на бічні відділи в напрямку до наступної 
верхівки кореня. Іще до початку відкладення дентину зовні від зубного мішечка утво-
рюються кісткові балки майбутньої лунки зуба. 

Формування коронок зубів (мінералізація) починається з центральних різців у кінці 
5го місяця ембріонального розвитку, а потім – дистально розташованих зубних зачатків.

Оскільки процеси утворення органічної речовини зубів можна оцінити лише на 
гістологічних препаратах, про розвиток зубів судять за процесами мінералізації, які по-
чинаються через короткий проміжок часу після утворення основної речовини емалі та 
дентину. Це можна дослідити лише із застосуванням рентгенологічних досліджень. 
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Клінічне значення порушень ранніх стадій розвитку зубів. Порушення ранніх 
стадій розвитку зубних зачатків призводить до різних дефектів у формуванні всіх або 
окремих зубів. Чинниками таких порушень може бути успадкування (ектодермаль-
на дисплазія, адентія та т. ін.) або різні хвороби вагітної жінки. На стадіях закладки 
зубних зачатків можуть виникнути гіпердентія (надкомплектні зуби) або часткова чи 
повна адентія (відсутність зубів).

Деякі порушення розвитку зубів на стадії утворення та диференціації зубних за-
чатків можуть призвести до макро та мікродентії.

Ускладнення періодонтитів тимчасових зубів може призвести до патології роз-
витку зачатків постійних зубів. Найчастіше це є проявом хронічного гранулюючого 
оститу. Якщо фолікул постійного зуба є на ранніх стадіях розвитку (диференціації 
клітин та гістогенезу), то можлива адентія, на стадії мінералізації коронки – місцева 
гіпоплазія, під час формування коренів – можлива зміна розташування фолікула, що 
надалі може призвести до його дистопії та ретенції.

Порушення розвитку зубів може призвести до формування виродливих зубів. 
Так, ураження різців у літературі дістало назву “зубів Гетчинсона” та “зубів Фурньє”. 
Зуби Гетчинсона – це зуби діжкоподібної форми з півмісяцевою вирізкою по різаль-
ному краю. Зуби Фурньє подібні за формою до зубів Гетчинсона, але без півмісяцевої 
вирізки. Ураження премолярів, коли їхня коронка формується у вигляді бутона або 
бруньки, дістало назву “зубів Турнера”.

Клінічне значення порушень дентиногенезу. Порушення утворення дентину 
може відбутися на стадії формування його органічного матриксу, під час його мінера-
лізації або на обох стадіях. Аномалії розвитку матриксу дентину властиві спадковим 
хворобам, які дістали назву “недосконалого дентиногенезу” (dentinogenesis imperfec
ta). У таких випадках структура емалі не змінена, але її з’єднання з дентином неміцне, 
внаслідок чого емаль легко відколюється. При порушеннях мінералізації виявляються 
калькосферити, які не зливаються один з одним, унаслідок чого залишаються дуже 
великі зони інтерглобулярного дентину.

Клінічне значення порушень амелогенезу. Амелобласти (адамантобласти, або 
енамелобласти) дуже чутливі до дії зовнішніх чинників, які призводять до відхилень 
у нормальному розвиткові емалі. Існує успадкований недосконалий амелогенез (ame
logenesis imperfecta), клінічна картина якого залежить від якісних та кількісних пору-
шень будови емалі та проявляється в декількох варіантах. Якщо дія травмувального 
фактора припадає на час гістогенезу або мінералізації, то це зазвичай призводить до 
розвитку гіпоплазії емалі (hypo – зменшення, plasia – утворення).
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БУДОВА ПОРОЖНИНИ РОТА

Порожнина рота (cavum oris) обмежена спереду губами, по боках – щоками, звер-
ху – піднебінням, знизу – язиком та м’язами, які утворюють дно порожнини рота, 
позаду завдяки зіву з’єднується із глоткою (рис. 3). 

Рис. 3. Будова порожнини рота:
1 – моляри; 2 – язик; 3 – ікло нижньої щелепи; 4 – слизова ясен; 5 – вуздечка 
нижньої губи; 6 – м’яке піднебіння; 7 – піднебінний шов; 8 – слизова твердого 
піднебіння; 9 – премоляри верхньої щелепи; 10 – вуздечка верхньої губи

Зубоальвеолярні відростки поділяють порожнину рота на дві частини: її передню 
(зовнішню) частину – переддвер’я рота (vestibulum oris) та задньовнутрішню – влас-
не порожнину рота (cavum oris proprium). Обидві частини при зімкнених щелепах 
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з’єднуються між собою невеликими проміжками між основами коронок зубів і вели-
кими – позаду останніх молярів верхньої та нижньої щелеп.

Ротову щілину замикають дві губи. Губа становить собою м’язову складку, яка 
зовні покрита шкірою, а зсередини – слизовою оболонкою переддвер’я порожнини 
рота. Зімкнені губи закривають ротовий отвір та обмежують поперечну щілину рота 
(rima oris), кінці якої називаються кутами рота (angli oris). Верхня губа (labium su
perius) обмежена зверху носом, знизу ротовою щілиною, а по боках – носогубними 
складками (sulcus nasolabialis), які відділяють губу від щоки. Біля кутів рота верхня 
губа з’єднується з нижньою губною спайкою (comissura laborium). Від щік верхня 
губа відділяється носогубними складками (plicae nasolabiale). 

Шкіра верхньої губи умовно розділяється жолобком (philtrum), який іде верти-
кально, на три частини: середню і дві бічні. Нижня губа не має такого розподілу. 
Обидві губи покриті шкірою, яка ближче до ротової щілини переходить у червону 
облямівку губ. У новонароджених червона облямівка губ на всій протяжності неодна-
кова. Шкіра губ досить міцно зрощена з підлеглим м’язовим шаром. Підшкірної кліт-
ковини в губах мало, вона визначається ближче до їхньої основи та біля кутів рота.

Верхня межа нижньої губи (labium inferiores) – ротова щілина. Нижня губа від 
підборіддя відділяється горизонтально розташованою губнопідборідною борозною 
(sulcus mentolabialis).

Поверхня губ, обернена до зубів, гладенька, волога і переходить у слизову обо-
лонку альвеолярних відростків – у поверхню ясен (gingivae).

М’язовий шар губ складається із м’язів, які обмежують ротовий отвір, їхні во-
локна ідуть в основному циркулярно, але є і м’язи, розташовані радіально. Тому губи 
можуть змикатися та розходитися, переміщуючи та розширяючи отвір рота, а також 
змінювати свою конфігурацію. Однак губи мають свої характерні особливості, влас-
тиві кожній людині. Зазвичай верхня губа перекриває нижню, утворюючи “сходинку 
губ”. Звичайне розташування губ залежить не стільки від м’язів, скільки від розта-
шованих за ними зубів. Розрізняють випнуті губи (prochelia), прямі (orthochelia) та 
запалі (opisthochelia). 

Щоки (buccae) також складаються із шкіри, м’язів та слизової оболонки, але не 
мають таких чітких меж, як губи. Верхньою межею щоки є нижній край очної ямки 
та вилична дуга, а нижньою – рівень основи нижньої щелепи. Позаду щока пере-
ходить у привушну ділянку, і практично те місце, де пальпується власне жувальний 
м’яз, щокою не називають. Шкіра щік товща, ніж шкіра губ, в її товщі посередині є 
відкладення жирової клітковини (corpus adiposum buccae). Вони найбільш виражені у 
новонароджених та немовлят і дістали назву грудочок Біша. Основний м’яз щік – це 
щічний (m. buccinator).

Переддвер’я порожнини рота (vestibulum oris) у вигляді підковоподібної щілини 
розташоване між щоками та губами з одного боку і яснами та зубами – з іншого. Воно 
з’єднується із зовнішнім середовищем через ротову щілину (rima oris). Усе перед-
двер’я порожнини рота вислане слизовою оболонкою (tunica mucosa), яка на губах і 
щоках рухома і може бути зібрана у складку завдяки наявності підслизового шару. На 
яснах цей шар відсутній. Тому слизова оболонка тут майже нерухома. Ясна, зверху та 
знизу переходячи на щоки і губи, утворюють склепіння переддвер’я порожнини рота 
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(fornix superior та fornix inferior). Це склепіння місцями переривається вертикальними 
складками слизової оболонки, які називають вуздечками. Найбільш виражені вони 
бувають по середній лінії, причому вуздечка верхньої губи (frenulum labii superioris) 
більша, ніж вуздечка нижньої (frenulum labii inferioris). У переддвер’я порожнини 
рота відкриваються протоки багатьох дрібних слинних залоз щік та губ і з кожного 
боку – по одній великій протоці привушної слинної залози. Отвір цієї протоки зна-
ходиться на невеликому підвищенні, яке називають привушним, або верхнім слинним 
сосочком (papilla parotidea). Його легко знайти на слизовій оболонці щоки навпроти 
другого верхнього постійного моляра.

Власне порожнина рота. Верхньою стінкою власне порожнини рота є тверде та 
м’яке піднебіння; нижньою – язик та дно порожнини рота; спереду і з боків – зуби і 
ясна. Спереду ротова порожнина з’єднується із переддвер’ям, а позаду – із глоткою. 

Тверде піднебіння (palatum durum), ввігнуте у вигляді склепіння, складається 
з кісткового піднебіння (піднебінні відростки обох верхніх щелеп та горизонтальні 
пластинки піднебінних кісток, які з’єднані поздовжнім та поперечним швами), по-
критого слизовою оболонкою. Спереду на піднебінні розташований різцевий сосочок 
(papilla incisiva). Він відповідає ротовому отвору різцевого каналу в кістковому під-
небінні, через який проходять нерви та судини.

По боках від піднебінного шва відходять в обидва боки поперечні складки сли-
зової оболонки (plicae palatinae transversae). У різних людей вони відрізняються як 
кількістю, так і довжиною, висотою та звивистістю. Їх кількість – від 3 до 6 з кожного 
боку шва, причому всі вони групуються ближче до передньої частини піднебіння і 
тільки за великої кількості розташовані більше назад. Задня частина піднебіння більш 
гладенька, але на межі із м’яким піднебінням по боках від піднебінного шва можуть 
визначатися дві пласкі ямки.

Слизова оболонка твердого піднебіння ближче до серединного шва зростається з 
окістям, а в бічних частинах піднебіння, переходячи на альвеолярні відростки, вона 
відходить від кістки. У цій ділянці, між кістковим піднебінням та слизовою оболон-
кою, яка його покриває, знаходяться пухка клітковина та основна маса піднебінних 
слинних залоз, протоки яких відкриваються в цій же ділянці. Основні кровоносні су-
дини та нерви, які проходять через великі піднебінні отвори, також розташовані у 
бічних ділянках піднебіння поблизу від ясен. Усе це створює більш рівномірну уві-
гнутість твердого піднебіння в цих ділянках у порівнянні зі склепінням, де піднебінні 
відростки переходять в альвеолярні майже під прямим кутом. Разом з цим створю-
ються різні умови рухомості слизової оболонки твердого піднебіння: вона менш ру-
хома посередині і більш – у бічних ділянках.

М’яке піднебіння, або піднебінна завіска (palatum molle), є продовженням твер-
дого піднебіння ззаду. Замість кісткової пластинки його скелетом є фіброзна ткани-
на, яку ще називають піднебінним апоневрозом, а основна маса м’якого піднебіння 
складається із поперечносмугастих м’язів. Зовні м’яке піднебіння покрите слизовою 
оболонкою. М’яке піднебіння переміщається та напружується м’язами.

У м’якому піднебінні розрізняють горизонтальну частину, яка є продовженням 
твердого піднебіння, та задню, що прямує косо вниз та назад і називається піднебін-
ною завіскою (velum palatinum), яка разом із коренем язика обмежує отвір зіва. Підне-
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бінна завіска посередині витягується в невеликий конічної форми язичок (uvula), на 
його передній поверхні видне продовження серединного шва піднебіння.

З кожного боку піднебінна завіска переходить у дві дужки. Одна прямує до коре-
ня язика – піднебінноязикова (arcus palatoglossus); інша переходить у слизову обо-
лонку бічної стінки глотки – піднебінноглоткова (arcus palatopharingeus).

Між дужками, м’яким піднебінням та коренем язика є простір (зів), через який 
власне порожнина рота з’єднується із порожниною глотки.

Зів (isthmus faucium) з’єднує порожнину рота із глоткою. Це отвір, обмежений 
зверху м’яким піднебінням; з боків – напівовальними складками слизової оболонки, 
які називають піднебінноязиковою та піднебінноглотковою дужками (arcus palato
glossus та arcus palatopharingeus); знизу – тильним боком кореня язика. Форма і вели-
чина цього отвору змінюються залежно від скорочення м’язів м’якого піднебіння та 
язика. Між дужками розташовані піднебінні мигдалики (tonsilla palatina), які є пар-
ним утвором яйцеподібної сплощеної форми, різної величини. У нормальному стані 
мигдалики не виходять за межі ямки.

Язик (lingua) – м’язовий орган, покритий слизовою оболонкою. У ньому роз-
різняють верхівку (apex lingua), тіло (corpus lingua) та корінь (radix lingua). Коренем 
язик з’єднується з органами та кістками, які його обмежують. Верхня його поверхня 
найбільша і називається спинкою (dorsum linguae), а нижня (fasies inferior linguae) 
менша, ніж верхня. Обидві поверхні з’єднуються бічними краями (margo linguae). 

На спинці язика розташовані сосочки. Більшість із них мають шилоподібну або 
конічну форму. Такі сосочки називають ниткоподібними (papillae filiformis). Окрім 
ниткоподібних, існують ще три види сосочків, які називають смаковими. Це грибо-
подібні (papillae fungiformis), жолобоподібні (papillae vallatae) та листоподібні (pa
pillae foliatae). 

Під слизовою оболонкою розташовані м’язи язика та його сполучнотканинний 
скелет. 

М’язи язика складаються із двох груп: одні м’язи починаються від кісток і потім 
уплітаються в тіло язика, інші є власними м’язами язика.

У задній частині язика розташована лімфоїдна тканина, яка дістала назву язико-
вого мигдалика (tonsilla lingualis). 

Дном порожнини рота (regio sublingualis) називають ділянку слизової оболон-
ки, розташовану спереду і частково по боках від язика, між ним і яснами нижньої 
щелепи. Під слизовою оболонкою розташовані під’язикові слинні залози і м’язи, які 
складають дно порожнини рота.

Зуби. Повністю розвинений жувальний апарат дитини в періоді тимчасового при-
кусу налічує 20 зубів (dentes lactei), а дорослого – 32 (dentes permanentes).

Зуб (dens) складається із коронки (corona dentіs), прилеглої до неї звуженої час-
тини – шийки (collum dentіs) та частини, яка розташована в лунці зуба – кореня 
(radix dentis). 

Тимчасові, або молочні зуби поділяють на три групи: різці (dentes incicivi), ікла 
(dentes canini) та моляри (dentes molares).

Різці – по 4 на кожній щелепі – мають різальний край, а моляри – жувальні по-
верхні. Різці та ікла мають по одному кореню, моляри верхньої щелепи – по три коре-
ні, а нижньої – по два.



23

Коронки зубів мають певні ознаки, на підставі яких навіть поза порожниною рота 
можна встановити, який це зуб, з якої щелепи та з якого боку.

Головною є “ознака кутів та горбів”. Різці відрізняються долотоподібною фор-
мою, губна та оральна поверхні різців сходяться під гострим кутом, утворюючи рі-
зальний край. Їхня губна поверхня опукла, оральна – увігнута. На оральній поверхні 
є горбок. Різальний медіальний край має гострий кут, дистальний – тупий. Ознака 
кутів більш чітко виражена на різцях верхньої щелепи. Ікла також мають долотопо-
дібну форму, але коронка ікла на противагу коронці різця більш опукла і звужується 
до різального краю, закінчуючись гострим кутом (рвучим горбом). Цей горб ділить 
різальний край ікла на дві нерівні частини: коротку – медіальну та довгу – дистальну. 
Особливості будови тимчасових різців та іклів повністю повторюються у постійних 
зубах тих же груп.

Коронки тимчасових молярів мають особливу форму, яка не повторюється в зу-
бах, що їх заміняють, але дещо схожу із формою постійних молярів.

Коронки перших молярів верхньої щелепи відрізняються поздовжньою формою в 
медіодистальному напрямку та мають 4 (не завжди чітко виражені) горбики, причому 
медіальний щічний горбик завжди трохи більший від дистального.

Коронки других молярів мають більш чітко виражені горбики.
Коронки перших молярів нижньої щелепи також мають 4 горбики, а других – 

п’ять. Медіальні горбики більш виражені в усіх коронках тимчасових молярів.
Зуби постійного прикусу підрозділяють на 4 групи: різці, ікла, премоляри (dentes 

premolares) та моляри.
Різці та ікла належать до різальних зубів, а премоляри та моляри – до жувальних.
Постійні різці та ікла мають таку ж форму, що й однойменні зуби тимчасового 

прикусу, але відрізняються більшими розмірами.
Премоляри верхньої та нижньої щелеп мають менші розміри, ніж ті зуби, які вони 

заміщають (тимчасові моляри). 
Коронки премолярів верхньої щелепи характеризуються такими ознаками: їхні 

щічна та оральна поверхні округлі, причому щічна більша, ніж оральна; жувальна по-
верхня має два горбки – щічний та оральний (піднебінний на верхній щелепі); щічний 
горбок значно більший, ніж оральний, вони розділені чіткою борозною, яка розташо-
вана посередині жувальної поверхні, борозна закінчується біля краю проксимальних 
боків жувальних поверхонь невеликими валиками. Перший премоляр має два корені 
– щічний та піднебінний.

Коронка другого премоляра верхньої щелепи має призмоподібну форму з най-
більшим розміром у щічнопіднебінному напрямку. На жувальній поверхні є два 
горбки, із яких щічний краще виражений. Горбки розділені між собою поперечною 
борозною, яка проходить по центру жувальної поверхні. Щічна поверхня більша, ніж 
піднебінна, остання більш опукла. Корінь найчастіше один, іноді визначається роз-
двоєння верхівки кореня.

Перший моляр верхньої щелепи найбільший. Його коронка має форму прямокут-
ника з 4 горбками на жувальній поверхні (2 піднебінні та 2 щічні, які більш розвинені, 
ніж піднебінні). Із щічних горбків передній більший, ніж задній. Цей моляр має три 
корені (два щічні – передній та задній – та піднебінний).
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Другий моляр верхньої щелепи має кубоподібну коронку з чотирма горбками, які 
розділені Хподібною фісурою. Щічні горбки розвинені краще, ніж піднебінні. Зуб 
також має три корені.

Третій моляр верхньої щелепи будовою нагадує другий моляр, але може варіюва-
ти за розмірами, за формою коронки та кількістю коренів.

Перший премоляр нижньої щелепи на вестибулярній поверхні має широкий по-
здовжній валик, який прямує до горбка жувальної поверхні. Вестибулярна поверхня 
зуба більша, ніж оральна. На жувальній поверхні є два горбки: щічний – більший, 
дуже нахилений усередину, та язиковий – нахилений значно менше. Внаслідок різної 
величини горбків жувальна поверхня першого премоляра ніби нахилена в язиковий 
бік. Корінь один.

Другий премоляр нижньої щелепи формою коронки трохи нагадує ікло. Він біль-
ший, ніж перший премоляр, за рахунок майже однакової висоти жувальних горбків. 
Корінь, як правило, один.

Перший моляр нижньої щелепи має коронку кубоподібної форми, на його жу-
вальній поверхні налічується 5 горбків: три щічні та два більш розвинені, язикові. 
Горбки жувальної поверхні розділені Жподібною фісурою. Має два корені.

Другий моляр нижньої щелепи розмірами поступається першому, має майже таку  
ж форму і таку ж кількість коренів. На жувальній поверхні 4 горбки: два щічні та два 
язикові.

Третій моляр нижньої щелепи має схожу будову із другим моляром. Але на його 
поверхні кількість жувальних горбків може бути більшою. Корені можуть зливатися 
в один короткий та широкий корінь.

Слинні залози. У порожнині рота відкривається велика кількість малих слинних 
залоз і три пари великих. Це під’язикові, підщелепні та привушні.

Привушна слинна залоза (glandula parotis) – найбільша серозна залоза, непра-
вильної трикутної форми, розташована на зовнішній поверхні гілки нижньої щелепи 
та заднього краю власне жувального м’яза. Знизу вона може дотикатися підщелепної 
залози. Вивідна протока відкривається на слизовій оболонці щоки на рівні молярів 
верхньої щелепи.

Піднижньощелепна залоза (glandula submandibularis) – змішана – розташована в 
піднижньощелепному трикутнику. Вивідна протока відкривається на під’язиковому 
м’ясці (caruncula sublingualis).

Під’язикова слинна залоза (glandula sublingualis) також змішана, розташована 
безпосередньо під слизовою оболонкою дна порожнини рота. Має велику кількість  
коротких вивідних проток, які відкриваються уздовж plica sublingualis. Окрім малих 
проток іноді є велика під’язикова протока, яка може відкриватися самостійно або по-
єднавшись із протокою підщелепної залози.


