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Слинні залози є особливою групою секреторних органів. Мабуть немає інших органів, які здійснювали б таку 

різноманітність функцій (секреторну, рекреторну, екскреторну, інкреторну) та здійснювали б настільки великий вплив на 
стан організму, органів ротової порожнини й травну систему в цілому. 

Сучасні уявлення про морфологію великих слинних залоз (ВСЗ) формувались тривалий час зусиллями вчених 

різних країн світу (Бабкин Б.П., 1960; Фалин Л.И., 1961; Романов В.И., 1978; Бабаева А.Г. с соавт., 1979; Быков В.Л., 

1998; Гемонов В.В. с соавт., 2002; Young B. et al., 2000; Anderson L.C. et al., 2005; Junqueira L.C. rt al., 2005 та ін.). Ці 

свідчення отримані різноманітними методиками і на різних структурних рівнях. В більшості вони однозначні, але, по 

деяким питанням є розбіжності і невизначеності. 

Всі автори визнають, що ВСЗ складаються із капсули, строми і паренхіми. Більшість авторів вважають, що 

капсула і строма – самостійне утворення, інші відносять капсулу до строми. Деякі автори затверджують, що ВСЗ мають 

часточкову будову, інші – що вони складаються із часточок. Відповідно до цього даються різні назви з'єднувальним 

перегородкам і протокам. 

Неоднозначні вказівки на будову капсули, строми і паренхіми. Кожна із цих структурно-функціональних 

утворень має деякі морфологічні особливості і відмінності в різних залозах.  
Найбільш часто ВСЗ класифікують по розмірам, будові і видільному секрету. По розмірам вони розділяються на великі і 

малі слинні залози. По будові – альвеолярні розгалужені, альвеолярно-трубчасті і трубчасті залози. По видільному 

секрету – серозні (білкові), змішані, слизові. 

До ВСЗ відносять привушні (ПСЗ), нижньощелепні (НЩСЗ) і під’язикові (ПЯСЗ) слинні залози. Це парні органи. ВСЗ 

виділяють секрет в присінок порожнини рота. НЩСЗ і ПЯСЗ – у власне порожнину рота. 

Отже, на підставі наявних в літературі в даний час відомостей про структуру і функції слинних залоз можна 

зробити висновок, що ці залози являються складним органом і дають простори для вивчення в теоретичній і практичній 

медицині. 
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