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ПОМИЛКИ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  

ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ 

РИБАЛОВ О.В., АНДРІЯНОВА О.Ю., ЯЦЕНКО П.І., ПРАВДА А.В. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

Слинні залози і слина виконують ряд виключно важливих анатомо-

фізіологічних функцій і відіграють вагому роль у підтримці гомеостазу 

порожнини рота і життєдіяльності організму. Однак, значне число спостережень 

в нашій країні і за кордоном відзначають недоліки в особливостях діагностики 

захворювань слинних залоз, більшість з яких відноситься до запальних процесів. 

Пацієнтами із захворюваннями слинних залоз, на жаль, професійно займається 

обмежена кількість лікарів-стоматологів, що негативно відбивається на якості їх 

лікування. 

Мета дослідження – описати типові помилки діагностики запальних 

захворювань слинних залоз, що призводять до неадекватного лікування 

патології. 

Об'єкти і методи. Результати дослідження засновані на аналізі даних 

спостереження 294 хворих з різними видами анатомо-функціональних порушень 

привушної і піднижньощелепної слинних залоз. Із загальної кількості 

спостережуваних хворих, які лікувалися у різних фахівців, виділено 125 осіб з 

первинно-нерозпізнаними запальними та дистрофічними захворюваннями залоз. 
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До цих процесів відносилися нейродистрофічні дохоспастичні сіалоденіти (21 

осіб), синдром Шегрена (33 людини), слинно-кам'яний  піднижньощелепної і 

привушних залоз (43 людини), паренхіматозний паротит (28 осіб). 

Результати дослідження. Одним з провідних зауважень по відношенню до 

пацієнтів з хворобами слинних залоз відноситься їх первинне звернення до 

оториноларинголога, терапевта, загального хірурга, ендокринолога, ревматолога 

й інших фахівців, що нерідко неадекватно впливає на їх терапію. Серед хворих з 

нейро-дистрофічними дохоспастичними сіалоденітами при первинному 

зверненні у 76% пацієнтів ставився діагноз «епідемічний паротит», що 

призводило до необхідності консультуватися з інфекціоністами, проводити 

протиепідемічні заходи. Іншим пацієнтам діагностували гострий паротит, 

пухлина Кютнера. 

У пацієнтів, яким ставився діагноз «синдром Шегрена», на першому місці 

відзначалося періодичне збільшення привушних залоз, що зазвичай характерно 

для хронічного паренхіматозного паротиту, у хворих не досліджувався секрет на 

в'язкість, прозорість, клітинний склад та не проводилася сіалографія залоз. 

Пацієнти не консультувалися з ендокринологами та ревматологами. 

Слинні камені піднижньощелепної слинної залози не діагностували у 21 

пацієнта: 8 ставився діагноз «піднижньощелепний сіаладеніт», 7 – «дистопія зуба 

мудрості», 6 – «змішана пухлина залози». Слід зазначити помилку навіть при 

читанні рентгенограм. Слинний камінь в паренхімі привушних залоз не був 

діагностований у 9 пацієнтів, в основному вивідному протоці – в 13 осіб, яким 

визначали гострий або хронічний паротит, лімфаденіт слинної залози, змішану 

пухлину. Зондування проток, дослідження секрету, рентгенорафії залоз їм не 

проводилося. 

Хронічний паренхіматозний паротит – одне з найбільш частих захворювань 

привушних залоз, що не було чітко позначено у 28 чоловік. Основні діагнози, з 

якими надходили пацієнти, відносилися до загострення паротиту, гострий 

паротит, артрозо-артрит, хронічний лімфаденіт. Обстеження пацієнтів не носило 
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системного характеру, не досліджувався характер секрету, клітинний склад, не 

виконувалась сіалографія залоз. Усі проведені первинно-лікувальні заходи у 

описаної категорії пацієнтів мали короткочасний позитивний ефект.  

Використання в клініці патологій слинних залоз в переліку проведенного 

обстеження даних скарг, анамнезу захворювання, огляду, пальпації залоз, 

зондування проток, сіалометрії, вивченні клітинного складу секрету, сіалографії 

або рентгенографії протоків  і залоз дає високий доказовий відсоток постановки 

достовірного діагнозу і проведення раціонального лікування. 

 

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ОЦІНКА ДЕЯКИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ 

БОЛЬОВИМ СИМПТОМОМ 

РИБАЛОВ О.В., ІВАНИЦЬКА О.С., ГУРЖІЙ О.В.,  

ЯЦЕНКО П.І., ХАТТУ В.В. 

Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна 

Актуальність. В сучасних умовах до лікарів-стоматологів звертається 

значна кількість хворих з чутливими розладами у щелепно-лицевій ділянці, що 

прямо не пов’язані з одонтопатологією. При цьому складність у диференційній 

діагностиці виникає саме таких розповсюджених захворювань, як тригемінальна 

невралгія та компресійно-дислокаційна дисфункція скронево-нижньощелепного 

суглоба. Клінічні ознаки цих патологій у вигляді інтенсивного болю у ділянці 

обличчя лиця позбавляють хворих можливості працювати, значно знижують 

якість їх життя, можуть стати причиною серйозних нервових та психічних 

розладів. 

Мета роботи: описати клініко-діагностичні особливості типової невралгії 

трійчастого нерва та компресійно-дислокаційної дисфункції СНЩС. 

Об'єкти і методи дослідження. Під нашим спостереженням знаходилось 

57 пацієнтів з больовими симптомами в області обличчя. Суб'єктивна оцінка сили 

больового симптому здійснювалася за 10 бальною візуально-аналоговою 


