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Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує бібліографічний покажчик 

«Слинні залози». До покажчика увійшли автореферати дисертацій, статті з 

періодичних видань наявні в фондах бібліотеки ІФНМУ. Видання є 

рекомендаційним. Покажчик може бути використаний у навчальній та 

практичній діяльності. Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, 

пошукачам, студентам та всім, хто прагне більш досконалого вивчення цього 

питання . Видання створено на базі електронного каталогу бібліотеки ІФНМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

Передмова 

 — це травні залози, протоки, які відкриваються у ротову 

порожнину. Вони секретують травний сік — слину. Розрізняють малі та великі 

слинні залози. До великих слинних залоз належать парні привушні, підщелепні 

та під’язикові залози, а малі містяться в слизовій губ, язика, ротової порожнини 

та глотки. Слинні залози є складні альвеолярні або альвеолярно-трубчасті 

залози. Вони складаються з кінцевих відділів і проток, що виводять секрет. 

Всі слинні залози секретують по мерокриновому типу, тобто без 

руйнування секреторних клітин. По характеру секрету, що виділяється, слинні 

залози поділяються на: білкові (серозні), слизисті і змішані. Білкові клітини 

(сероцити) синтезують в основному білки-ферменти. Продуктами синтетичної 

діяльності слизистих клітин (мукоцитів) є в основному слизоподібні білки-

муцини і протеоглікани. Клітини із змішаним типом секреції (серомукоцити), 

одночасно продукують білкові речовини і слиз (глікопротеїни і протеоглікани). 

Секреторні продукти всіх видів слинних залоз в своїй сукупності 

утворюють слину. У її складі є неорганічні і органічні компоненти. Серед 

неорганічних компонентів переважають іони натрію, калію і кальцію. До 

органічних складових слини належить ряд білків-ферментів (амілаза, малътаза, 

гіалуронідаза, пепсино- і трипепсиноподібні ферменти, лізоцим, кисла і лужна 

фосфатаза, нуклеаза), а також слиз (глікопротеїни - муцини, протеоглікани). У 
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слині можна виявити також лейкоцити (так звані слинні тільця), злущені 

епітеліальні клітини, а також ряд екскреторних речовин - сечову кислоту, 

креатин, йод. 

Слина змочує їжу, полегшує механічну обробку її до проковтування, 

сприяє артикуляції. Завдяки наявності ферментів в слині - здійснюється 

первинна хімічна обробка їжі. Слина володіє бактерицидною дією завдяки 

присутності лізоциму лейкоцитів. Слинні залози виділяють в зовнішнє 

середовище ряд проміжних і кінцевих продуктів обміну речовин - сечову 

кислоту, креатин, залізо, йод, грають значну роль в підтриманні водно-

сольового гомеостазу організму. Розрізняють малі та великі слинні залози. 

Окрім екзокринної функції слинні залози володіють ендокринною функцією. 

До гормонів, які виробляють великі слинні залози, належить паротин, 

інсуліноподібний гормон, чинник зростання нервів, чинник зростання епітелію, 

чинник летальності та ін. 

У людини є три пари великих слинних залоз: 

Привушна залоза - це складна розгалужена альвеолярна залоза, яка 

виділяє білковий секрет. Вона найбільша серед слинних залоз, маса її становить 

20-30 г. Залоза розташована в привушній ділянці обличчя, в занижньощелепній 

ямці. Залоза покрита привушною фасцією, від якої в товщу залози відходять 

сполучнотканинні перетинки. За формою залоза нагадує конус, основа якого 

обернена вперед і назовні, а верхівка заходить за гілку нижньої щелепи. 

Частину залози, що розташована на поверхні лиця, називають поверхневою, а 

частину за гілкою нижньої щелепи — глибокою. Через залозу проходять 

поверхнева скронева артерія (гілка зовнішньої сонної артерії), 

занижньощелепна вена, лицевий і вушно-скроневий нерви. У товщі та на 

поверхні залози розташовані привушні лімфатичні вузли. Із залози виходить 

привушна протока, що лежить на 1-2 см нижче від виличної дуги і біля 

переднього краю жувального м'яза загинається, пронизує щічний м'яз і 

відкривається на слизовій оболонці щоки в пристінок рота проти верхнього 

другого великого кутнього зуба, лежить на бічній поверхні обличчя, спереду і 

дещо нижче вушної раковини і заповнює нижньощелепну ямку. Її вивідна 

протока довжиною 5-6 см проходить по зовнішній поверхні жувального м’яза, 

пронизує щічний і відкрив. У присінок рота на слизовій оболонці щоки на рівні 

другого верхнього великого кутнього зуба. 

Піднижньощелепна залоза - це складна розгалужена альвеолярно-

трубчаста залоза, яка виділяє білково-слизовий секрет. Більша від під’язикової 

залози, маса її досягає 15 г. Залоза розміщується біля кута нижньої щелепи, в 

ділянці піднижньощелепного трикутника під щелепно-під'язиковим м'язом. Її 

задня частина межує з привушною залозою, відокремлюється від неї фасцією. 

Протока підщелепної залози огинає задній край щелепно-під'язикового м'яза і 

відкривається на під'язиковому сосочку. 

Під'язикова залоза - це складна розгалужена альвеолярно-трубчаста 

залоза, яка виділяє слизово-білковий секрет. На відміну від привушної і 

піднижньощелепної залоз, сполучнотканинна капсула навколо під'язикової 

слинної залози не чітка. Розміщується під слизовою оболонкою нижньої стінки 
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ротової порожнини, на верхній поверхні щелепнопід'язикового м'яза і 

складається з кількох часток. Залоза невелика за розміром — близько 5 г. Від 

часток відходять міжчасткові протоки, що зливаються в 10-15 малих 

під'язикових проток, які самостійно відкриваються вздовж під'язикової складки 

у власне ротову порожнину або з'єднуються й утворюють велику під'язикову 

протоку, що відкривається самостійно на під'язиковому сосочку. 

Малі слинні залози являють собою особливу групу своєрідних 

секреторних органів, які виконують такі ж функції, як і великі слинні залози та 

виробляють і виділяють до 30% всього об’єму секрету, який виробляється в 

порожнину рота, та виділяючи свій секрет у стані спокою, на відміну від 

великих слинних залоз, які включаються під час прийому їжі, тим самим 

сприяючи салівації. 

Клінічне значення слинних залоз в житті людини важко переоцінити – 

вони грають одну з провідних ролей в травленні і багато в чому відповідають за 

смакові відчуття пацієнта. Слина оберігає слизові оболонки порожнини рота від 

висихання, постійно зволожуючи їх, сприяє розм’якшенню їжі під час 

пережовування, володіє карієсозахисним ефектом і очищає зуби від бактерій і 

незначних м’яких зубних відкладень. 

Слинні залози – важливий орган, який регулює в організмі людини безліч 

різних функцій. У той же час у багатьох пацієнтів саме вони є слабким місцем – 

при незадовільній гігієні ротової порожнини, ігноруванні гострих і хронічних 

запальних захворювань в залозах можуть розвиватися патологічні процеси, такі 

як сіалоаденіти, кістозні утворення і так далі. У цьому випадку важливо не 

займатися самолікуванням, а якомога швидше звернутися за допомогою до 

кваліфікованого фахівця. 

Патології слинних залоз виявляються методом пальпації, в ході 

візуального огляду. Зондування допомагає визначити вузькі ділянки, зрощення, 

виявити слинні камені. Рівень слиновиділення виявляється методом сіалометрії. 

Крім цього є й інші види досліджень, включаючи універсальні УЗД, КТ і 

рентгенографію. Що стосується захворювань, то найбільш частими є запальні 

процеси. Сіалоаденіт характеризується гострим перебігом, виникненням 

інфільтрату. У запущених випадках виникає некроз тканин з наступним 

утворенням рубця. Для того щоб призначити лікування, в першу чергу 

проводиться виявлення виду збудника. Антибактеріальна, протигрибкова, 

противірусна терапія – основні методи. Додатково залучаються вітаміни і 

препарати, що підвищують резистентні сили організму. Серед радикальних 

заходів – розкриття гнійного осередку. Коли гній виділяється з протоки залози, 

то антибіотик вводиться безпосередньо в його гирлі. Хронічний сіалоаденіт 

протікає в різних формах, кожна з яких має свої особливості. 
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