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Передмова 

Слизова оболонка (tunica mucosa) – це поверхня, вкрита епітелієм, що 

постійно зволожується секретом залоз. Вона входить до складу внутрішньої 

оболонки травного тракту і залежно від функціональних особливостей того чи 

іншого відділу травного тракту її будова змінюється. Принципово гістологічна 

будова слизової оболонки ротової порожнини повторює будову травного 

каналу. В цілому вона складається з багатошарового плоского епітелію, 

базальної мембрани, власної пластинки слизової оболонки і підслизової 

основи. Слизова оболонка вкриває досить різні анатомічні утвори порожнини 

рота, тому співвідношення цих шарів на окремих її ділянках різне. Так, на 

одних ділянках більш виражений товстий епітеліальний шар (тверде 

піднебіння, язик, ясна), на інших добре виражений шар власне слизової 

оболонки (губи, щоки) або підслизової основи (дно ротової порожнини, 

перехідні складки). Такі відмінності в будові кожної ділянки певною мірою 

обумовлені функціональними особливостями окремих ділянок слизової 

оболонки. Цим пояснюється і той факт, що патологічні процеси можуть 

проходити неоднаково в окремих ділянках слизової оболонки. Типи слизової 

оболонки порожнини 

До складу слизової оболонки порожнини рота входять два шари: 

епітелій і власна пластинка слизової оболонки. Оскільки м’язова пластинка у 

слизовій оболонці порожнини рота відсутня, власна пластинка без різкої межі 

переходить у підслизову основу. Останню іноді розглядають як іще один шар 

слизової оболонки. У деяких ділянках порожнини рота підслизова основа 

відсутня. Слизова оболонка шкірного типу містить епітелій і власний шар. 

М’язовий шар відсутній. Епітелій у цілому – багатошаровий плоский 

неороговілий, характеризується вираженістю репаративної регенерації. Це 

бар’єр, що захищає прилеглі тканини від висихання, проникнення бактерій, 

впливу механічних, хімічних і термічних чинників. Власний шар містить 
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багато випинань, що інвагінуються в епітелій у вигляді сосочків, має 

мигдалики-складки слизової оболонки в місцях локалізації лімфоїдної 

тканини. Підслизова оболонка відсутня на дорсальній поверхні язика, у 

ділянці ясен і твердого піднебіння. Містить безліч малих слинних залоз. 

М’язова оболонка: представлена поперечно-посмугованою м’язовою 

тканиною.  

Налічується три типи слизової оболонки: покривна (вистильна), 

жувальна та спеціалізована. Покривна слизова оболонка: щока, губа, 

альвеолярні ясна, дно порожнини рота, вентральна поверхня язика і м’яке 

піднебіння. Вкрита багатошаровим плоским неороговілим епітелієм. Для 

оболонки характерна наявність невисоких сполучнотканинних сосочків. 

Наявність еластичних волокон у власному шарі слизової оболонки забезпечує 

рухливість. У багатьох ділянках, особливо губи (переважно верхньої) і щоки 

(на рівні змикання зубів), наявні плями Фордайса – гетеротопічне розміщення 

сальних залоз, відповідають локалізації в слизовій оболонці відкладень 

шкірного жиру. Підслизова оболонка також забезпечує можливість зміщення 

слизової оболонки. Ця оболонка прикріплена переважно до м’язів, частково – 

до кістки, вона еластична і порівняно з іншими ділянками слизової оболонки 

порожнини рота найбільш проникна для різних речовин. Слизова оболонка 

жувального типу вистилає ту частину порожнини рота, що має найбільше 

механічне навантаження під час жування і голосоутворення. Прикріплена 

частина ясен, тверде піднебення, дорсальна поверхня язика вкриті 

багатошаровим плоским ороговілим епітелієм. Епітеліальні вирости більш 

виражені. Підслизова основа або дуже тонка, або відсутня зовсім. Слизова 

оболонка жувального типу щільно прилягає і міцно прикріплена до кістки, 

практично нерухома, має високу механічну міцність і низьку проникність. 

Спеціалізована слизова оболонка порожнини рота є на дорсальній поверхні 

язика, вистелена ороговілим (шляхом орто- і паракератозу) і неороговілим 

епітелієм, характеризується наявністю особливих сосочків і смакових 

рецепторів, прикріплена до підлеглої м’язової тканини, помірно рухома і 

механічно міцна. 6. Функції слизової оболонки порожнини рота Слизова 

оболонка порожнини рота має низку характерних особливостей, що різко 

відрізняють її від інших слизових оболонок людського організму. Насамперед 

звертає на себе увагу її дивовижна стійкість до дії різноманітних факторів 

механічного, хімічного й термічного характеру, що діють на неї під час 

вживання їжі, жування тощо. Добре відомі висока регенераторна здатність 

слизової оболонки порожнини рота та її відносна стійкість до інфекції. 

Функції слизової оболонки порожнини рота різноманітні, але основними серед 

них є захисна, всмоктувальна та сенсорна. Захисна функція полягає в тому, що 
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епітелій слизової оболонки захищає прилеглі тканини від негативного впливу 

механічних, хімічних і термічних факторів. Під час відкушування та 

пережовування їжі м’які тканини порожнини рота підлягають впливу 

механічних сил (здавленню, розтягуванню, розриву) і стрибання (за рахунок 

наявності твердих частинок у їжі). У слизовій оболонці порожнини рота як 

епітелій, так і сполучна тканина адаптовані до протидії цих навантажень. 

Епітелій слизової оболонки в непошкодженому вигляді є непроникним для 

більшості мікроорганізмів. Крім того, в ротовій порожнині у нормі наявна 

популяція мікроорганізмів, що можуть спричиняти інфекцію при заглибленні 

в тканини. Багато із цих мікроорганізмів виробляє речовини, що чинять на 

тканини токсичний вплив. Епітелій порожнини рота перешкоджає цим 

впливам, відіграючи бар’єрну роль. Сюди можна віднести й наявність у 

сполучнотканинній пластинці слизової оболонки великої кількості клітинних 

елементів, що беруть участь в імунних реакціях. Епітелій ротової порожнини 

відносно стійкий до дії не лише механічних, а й хімічних факторів, постійно 

злущується, видаляючи тим самим прикріплені мікроорганізми і 

перешкоджаючи їх проникненню в тканини. Постійна втрата епітелієм 

поверхневих клітин внаслідок інтенсивного і постійного злущування 

(десквамації) у фізіологічних умовах завдяки його активній регенерації. 

Десквамація ще більше посилюється під час впливу на епітелій несприятливих 

факторів. Усмоктувальна функція. Незважаючи на бар’єрні властивості 

слизової оболонки на більшій частині її довжини, в деяких ділянках вона 

проникна (це зумовлено регіональними особливостями її будови). Так, тонка 

слизова оболонка в ділянці дна ротової порожнини проникна для ряду 

речовин, зокрема йоду, калію, натрію, окремих амінокислот. Важливе клінічне 

значення має її проникність для деяких лікарських препаратів (наприклад, 

нітрогліцерин, застосовуваний для зняття нападу стенокардії, кладеться під 

язик, звідки швидко всмоктується). У будь-яких ділянках (навіть вистелених 

ороговілим епітелієм) слизова оболонка порожнини рота більш проникна, ніж 

шкіра. Найбільша проникність слизової оболонки відзначається у ділянці 

ясенної борозенки і дна порожнини рота. Секреторна. Поверхня слизової 

оболонки зволожується слиною, що виділяється великими і дрібними 

слинними залозами. Великі залози лежать поза слизовою оболонкою, але 

виводять свій секрет на її поверхню за допомогою проток, дрібні ж слинні 

залози розміщені в її товщі. У слизовій оболонці порожнини рота в деяких 

ділянках наявні також сальні залози, проте їх секрет переважно не відіграє 

істотної ролі. Слина змочує їжу, розм’якшує її, полегшує проковтування 

харчової грудки, має буферні властивості. Постійно виділяючись, слина 

сприяє видаленню мікроорганізмів із поверхні епітелію. Вона також містить 
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неспецифічні протимікробні речовини й антитіла, що перешкоджають 

прикріпленню бактерій до поверхні епітелію. У слині містяться 

гормоноподібні речовини, що утворюються переважно у тубулярному апараті 

слинних залоз і чинять специфічну дію на функції організму. Найбільш 

потужною гормоноподібною речовиною є паротин, що бере участь у регуляції 

кальцієвого і фосфорного обмінів (викликає зниження вмісту кальцію у крові, 

сприяє мінералізації звапніння тканин, активує процеси росту і метаболізму в 

кістках та зубах). У слині також містяться чинники росту нервів, фактори 

епідермального росту, еритропоетин, глюкагоноподібний, інсуліноподібний 

гормони та інші фізіологічно активні речовини. Імунна. Бар’єрні властивості 

слизової оболонки забезпечують її епітелій, що має селективну проникність і 

всмоктувальну (резорбтивну) здатність, особливо виражену в під’язиковій 

ділянці, а також численні фактори неспецифічного й специфічного імунітету. 

Слизова оболонка порожнини рота бере участь у забезпеченні місцевого 

імунітету. Ця функція, ймовірніше за все, слабша, ніж у каудально розміщених 

ділянках травного тракту, однак саме в порожнині рота антигени, що містяться 

в їжі, а також мікробні антигени вперше діють на тканини організму. Завдяки 

збільшенню секреції слини відбувається розведення токсичних патогенних 

агентів, а її буферним властивостям – нейтралізація кислот і лугів. Такі 

ферменти слини, як ДНК-аза, РНК-аза, пероксидаза, каталаза, розщеплюють 

багато речовин, зокрема патогенні. Неспецифічний клітинний захист тканин 

ротової порожнини виконують лейкоцити, що здійснюють фагоцитоз і 

виділяють неспецифічні гуморальні фактори імунологічного захисту. 

Неспецифічний гуморальний захист забезпечують лізоцим, інтерферон, 

комплемент, лізосомальні ферменти, лізосомально-катіонні білки та ін. Ротова 

порожнина має потужну систему специфічного гуморального імунітету. 

Основна роль належить секреторному імуноглобуліну А, що має широкий 

спектр захисної дії (антимікробний, антивірусний, антитоксичний), і меншою 

мірою, імуноглобулін G. Специфічний клітинний захист здійснює система Т-

лімфоцитів підслизової основи. Слизова оболонка порожнини рота має 

клітинні елементи, що беруть участь як в аферентних, так і в еферентних 

ланках імунних реакцій (клітини Лангерганса, макрофаги, лімфоцити, 

плазматичні клітини). Спеціалізованою структурою імунної системи, що 

знаходиться в порожнині рота, є язиковий мигдалик, що входить до складу 

лімфоепітеліального глоткового кільця. У слині, що омиває поверхню слизової 

оболонки, наявні антитіла. Терморегуляторна. У деяких тварин (наприклад, у 

собак) тепло віддається організмом у значних кількостях за рахунок дихання. 

У людини ця функція неістотна. Сенсорна. Пов’язана з наявністю у слизовій 

оболонці порожнини рота численних і різноманітних рецепторів, що 
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сприймають тактильні, температурні, больові й смакові подразнення. Ротова 

порожнина, що має потужну чутливу іннервацію, виконує рецепторно-

регуляторну функцію. Рецепторний апарат представлений смаковими, 

тактильними, термо-, хемо- і осморецепторами. Крім того, слизова оболонка 

порожнини рота становить могутнє рефлексогенне поле, що впливає на 

діяльність нижчерозміщених відділів травного тракту. Всі ці властивості 

зумовлені низкою особливостей будови слизової оболонки. У порожнині рота 

є також спеціалізовані смакові рецептори. Подразнення рецепторів, 

розміщених у ротовій порожнині, викликає ряд рефлексів, пов’язаних із 

ковтанням і слиновиділенням. Язик і губи здатні сприймати подразники, що 

знаходяться й поза межами ротової порожнини. Чутливість слизової оболонки 

забезпечується рецепторами, розміщення яких на різних ділянках неоднакове. 

Найбільша кількість смакових рецепторів знаходиться в сосочках язика, 

тактильних – у ділянці губ, кінчика язика, маргінальних ділянках ясен, 

больових – на м’якому піднебінні, піднебінних дужках, по перехідній складці. 

Імпульси, що надходять із рецепторів, обумовлюють функціональну 

активність ретикулярної формації та вегетативних центрів головного мозку і 

регулюють діяльність органів травлення, дихальної та інших систем 

організму. Зокрема, осморецептори, пов’язані з центром спраги, беруть участь 

у регуляції водного обміну. При зневодненні організму відбуваються 

подразнення осморецепторів, активація центру спраги, включення механізму 

затримання води в організмі. При гіпергідратації включається протилежний 

механізм, що збільшує виведення рідини з організму. Механічна та 

ферментативна функції. Одна з основних функцій ротової порожнини – участь 

у подрібненні їжі. Крім того, в ній розпочинається хімічне оброблення їжі за 

рахунок ферментів слини, що розщеплюють вуглеводи. Порожнина рота має 

також значення для здійснення дихання, утворення голосу та артикуляції. 

Функціональні порушення в порожнині рота (розлад жувальної функції та ін.) 

неминуче впливають на функцію всього травного тракту. Слизова порожнини 

рота бере безпосередню участь у формуванні харчової грудки за рахунок 

виділення слини малими слинними залозами, розміщеними в ділянці губ, 

м’якого піднебіння, глотки. Найбільше значення має секрет великих слинних 

залоз. Буферна здатність слизової оболонки пов'язана з тим, що на її поверхні 

за безпосередньої участі слинних залоз у разі необхідності відбувається 

швидке відновлення рН середовища порожнини рота. Регенераторна функція. 

Слизова оболонка, що вистилає порожнину рота, має високі регенераторні 

властивості та стійка до дії механічних, хімічних і термічних чинників.  

Оскільки рот є початком травного тракту, він часто піддається різним 

шкідливим впливам і часто є місцем різних патологічних процесів, в яких 
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значне місце посідає запалення слизової оболонки рота. Слизова оболонка 

рота є частиною слизової оболонки травного тракту і вкриває ротову 

порожнину, і зміни на ній є показником багатьох інших захворювань. 

Подразливо діє груба їжа, чужорідні тіла (наприклад, кістки, особливо 

рибні), захворювання зубів, а також зміни зубів, вроджені й набуті аномалії 

зубів. Слизову оболонку рота можуть уразити різні хімічні речовини (кислоти 

і луги). Холодна їжа (з холодильника або недостатньо розморожена), а також 

занадто гаряча їжа також можуть зменшити локальний опір слизової оболонки 

рота і сприяти розвиткові запалення. 
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