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серед обстежуваної групи розподілилися наступним чином: відносно високий 

рівень здоров’я не виявили у жодного пацієнта, середні показники отримали у 

9 пацієнтів (45%), низький рівень даного компоненту здоров’я виявили у 11 

осіб (55%). Серед контрольної групи досить високий показник отримали у 10 

осіб, що склало 66,6%, середній рівень психологічного здоров’я  - у 5 осіб, що 

склало 33,4%, низьких показників серед даної групи не виявили.   

Висновок. Таким чином, проведені нами дослідження показують, що 

захворювання тканин пародонту суттєво знижують рівень якості життя 

пацієнтів, як фізичної, так і психологічної його компоненти. На фізичному 

рівні  це виявляється у передчасній втраті зубів, виникненні деформацій, 

зниженні функціональних можливостей зубощелепної системи та у загальні 

сенсибілізації організму хворого до мікроорганізмів. До того ж яскраві 

клінічні прояви, такі як кровоточивість, гноєтеча, рецесія ясен, рухомість зубів 

викликає естетичний та психологічний дискомфорт у пацієнтів.  
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  Розповсюдженість раку  порожнини рота  в нашому регіоні на 

сьогоднішній день суттєво зросла, тому питання онконастороженості в 

стоматології зараз  особливо актуальні (Соколова Н.А. та співавт., 2019).  

Введення жорсткого карантину для  боротьби з коронавирусною інфекцією, 

виявило низку проблем. Стоматологічними медичними установами різних 

форм власності надавалася лише екстрена медична допомога, а  планове 
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лікування, нажаль, відкладалося. Несприятливий психо-емоційний фон, 

напруга у суспільстві негативно впливала на рівень здоров’я населення 

України що, безумовно, позначилося на зростанні числа онкологічних 

захворювань, в тому числі – і в порожнині рота (Serafini G. at al., 2020). 

Плоскоклітинний рак це, як правило, досить агресивна і малочутлива до 

лікування пухлина. Тому найголовніше – щоби пацієнт вчасно звернувся по 

допомогу, а  лікар як найшвидше верифікував  діагноз. На  ранніх  стадіях  

виявити  злоякісні  новоутвори  в  порожнині  рота  дуже  непросто:  вони 

ховаються під маскою звичайних запальних захворювань,  але  через  

обмежений  доступ  до спеціалізованої  стоматологічної допомоги  в  період  

карантину  пацієнти  своєчасно  не  звертаються до лікарів. Така ж ситуація й 

у європейських країнах.  

У початковій стадії злоякісну пухлину важко відрізнити від банальної 

виразки. У розвинутому періоді раку слизової оболонки порожнини рота 

виразкова форма спостерігається найчастіше. У цей час з'являються численні 

симптоми – болі  різної інтенсивності, смердючий запах з рота тощо. Рак 

слизової оболонки порожнини рота швидко метастазує, руйнує навколишні 

тканини.  

  

Подібний клінічний випадок стався і в нашій практиці. Пацієнтка А., 50 

років, звернулася зі скаргами на наявність виразки в ротовій порожнині, біль, 

неприємний запах з рота.  Через тиждень після видалення  4.8 з’явилась біль 

на нижній щелепі  при накушуванні та розростання слизової оболонки правої 

щічної ділянки. Зі слів пацієнтки, за допомогою не зверталася через карантин 

та обмежений доступ до стоматологічної допомоги. При огляді лікар 

встановив, що слизова оболонка в межах 4.7 та видаленого 4.8 зубів 

гіперемована, набрякла та гіпертрофована. Зуб 4.7 – рухомість ІІІ ступеню, 

виражена больова реакція. В той же день зуб був видалений, однак біль та 
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некротизування тканин у вогнищі ураження  не припинилися. Після 

консультації онколога, цитологічного та гістологічного досліджень, був 

встановлений  діагноз: Плоскокітинний рак порожнини рота з ороговінням. 

Під час підготовки матеріалів до друку автори виявили ракову виразку у 

пацієнтки Я., 32 років. Після проведеного цитологічного дослідження 

(виявлено атипові клітини), вона була спрямована до комунального  

підприємства  "Полтавський  обласний  клiнiчний  онкологiчний диспансер 

Полтавської обласної ради". 

   Висновок: При своєчасної діагностиці злоякісних новоутворень 

щелепно-лицевої ділянки можна запобігти як розвитку пухлинного процесу та 

забезпечити лікування, але у даному випадку карантинні обмеження затягнули 

процес діагностики та лікування. Це стосується багатьох пацієнтів, які не 

отримали своєчасного лікування різноманітних захворювань та складає у 

майбутньому величезну проблему охороні здоров’я  багатьох країн.  
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Хвороба Шегрена (ХШ) – системне аутоімунне захворювання, що 

супроводжується ураженням залоз зовнішньої секреції, з обов'язковим 

залученням до процесу слинних і слізних залоз, яке проявляється сухістю в 

порожнині рота і очах. Основним клініко рентгенологічних ознакою даного 

захворювання є картина хронічного паренхіматозного сіаладеніта. 


