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Вступ. Папіломи на слизовій оболонці порожнини рота виявляються самим пацієнтом або лікарем під 

час стоматологічного прийому. Своєчасне звернення по медичну допомогу і вчасне  лікування можуть до-
помогти уникнути низки небажаних наслідків і ускладнень, особливо якщо звернути увагу на тенденцію зро-
стання випадків малігнізації. 

Особливості клінічного випадку. На кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів діє обласний 
«Науково-практичний центр захворювань слизової оболонки порожнини рота», яким керує професор Скри-
пнікова Т.П. 80 відсотків пацієнтів, які звертаються до центру з усієї області, консультативні. Пацієнтів, які 
звернулися безпосередньо з папіломами, – 20%, виявлених на огляді - 30%. 

Завдання роботи - звернути увагу лікарів-стоматологів на необхідність ретельного обстеження слизо-
вої оболонки порожнини рота, виявлення папілом та їх своєчасного лікування. 

Папілома - епітеліальна пухлина, що піднімається над поверхнею слизової оболонки.  Вона має грибо-
подібну або округлу форму, діаметр від 1-2 мм до 1 см, розташовується на ніжці або на широкій основі, блі-
до-рожевого кольору. При пальпації м’яка, неболюча. Зроговіння папіломи має щільнішу консистенцію й бі-
лий колір. Слизова оболонка навколо папіломи може бути трохи гіперемованою. Іззовні папілома виглядає 
як невеликий округлий ýтвір на ніжці. Вони можуть розташовуватися на губах, шиї, у роті, на повіках, грудях 
і під грудьми, у пахвових западинах, на статевих органах. 

Класифікація папілом: вульгарні, які також називають простими (звичайними) – виявляються найчастіше; 
плоскі, гострі кондиломи, або генітальні борóдавки; ниткоподібні папіломи, або акрохорди; підошовні; папі-
ломи сечового міхура й сечовипускального каналу – досить рідкісна патологія, яка може поєднуватися з ге-
нітальними кондиломами; папіломи гортані, трахеї й порожнини рота – рідкісна патологія, яка може виявля-
тися і в дітей, і в дорослих. 

Обговорення клінічного випадку. На кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів обстежено 32 
первинних пацієнтів, яким установлено діагноз «папілома». Пацієнти на ýтвір не звертали увагу, він їх не 
турбував. Локалізація була різноманітна: кінчик язика, я́сна, піднебіння, губи й ін. 

Діагностика папілом ґрунтується на візуальному огляді й визначенні виду ýтвору за характерними клініч-
ними ознаками. Однак одного огляду недостатньо, оскільки вкрай важливо визначити, яка саме причина 
розвитку папіломи в пацієнта. 

Обов’язкова диференціювальна діагностика з фібромою, атеромою, ліпомою, шкірним рогом, кератоа-
кантомою, бородавчастою лейкоплакією, бородавчастим передраком, змішаною пухлиною. 

Лікування папілом полягає у видаленні ýтворів різними методами, а також призначенні медикаментозної 
терапії залежно від етіології (противірусні препарати, імуномодулятори, вітаміни й ін.). 

УВАГА! Після видалення папіломи потрібно провести гістологічне дослідження ýтвору, за допомогою 
якого визначають вид утвору, його проникнення в тканини, дають характеристику клітин, що надзвичайно 
важливо для диференціювальної діагностики. 

Видалення папілом: хірургічне, лазерне, кріодеструкція, електрокоагуляція,  хімічна коагуляція,  радіохі-
рургія. 

Висновки. Отже, лікарю-стоматологу доступно першому повідомити пацієнта про важливість виявленої 
патології й проведення своєчасного лікування, щоб уникнути ускладнень (малігнізації). 
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Актуальність теми визначається частотою захворювання на хронічний рецидивуючий афтозний стома-

тит (за даними літератури – до 5%), багатогранними факторами етіології, тривалим перебігом, часто рока-
ми, періодами загострень, ремісіями, переходом від легкої форми до тяжкої, труднощами в лікуванні, удо-
сконаленням способів діагностики. 

Матеріали й методи. У роботі використано дані Полтавського обласного науково-практичного центру за-
хворювань слизової оболонки порожнини рота. Установлено, що хронічний рецидивуючий афтозний стома-
тит (ХРАС) складає 6,2% усіх хвороб слизової оболонки порожнини рота. Проаналізовано клінічні випадки 
ХРАС у 48 пацієнтів за допомогою суб’єктивних, об’єктивних і додаткових методів дослідження. 

Результати. У більшості літературних джерел зазначено, що діагноз ХРАС установити не важко. Проте 
іноді виникають труднощі, пов’язані з локалізацією афт у важкодоступних для візуального виявлення ділян-


