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Кут рота анатомічно являє собою ді-
лянку, в якій з’єднуються усі 3 види покри-
вних тканин губ – шкіра, червона кайма і 
слизова оболонка. Кут рота відіграє важли-
ву роль фіксатора відкривання рота. Збере-
ження його функціональної та анатомічної 
цілісності значною мірою попереджає роз-
виток уражень червоної кайми і слизової 
оболонки порожнини рота. 

Висока частота ураження кута рота 
спостерігається при атопічному хейліті у 
дітей [2, 5]. За поодинокими даними [3, 4], 
ураження переважно комісури рота зале-
жить від наявності в цій ділянці анатоміч-
них заглиблень: сліпих ходів, ніш, ямок, 
складок і жолобків, що мають підборідно-
щічне направлення. Вони мають набутий 
характер внаслідок запальних процесів, по-
рушень архітектоніки губ та ін. 

У нішах, бороздках та ямках кута рота 
затримується рідка їжа, слина, а отже, і бак-
терії, які сприяють кислотоутворенню у цій 
зоні і тривалому перебігу деструктивного 
процесу [3]. Проте існують певні труднощі 
у вивченні анатомічної будови кута рота у 
дітей на трупах. На нашу думку, застосу-
вання інформативного рентгенографічного 
методу дослідження може сприяти більш 
глибокому вивченню етіологічних та пато-
генетичних факторів атопічного хейліту у 
дітей різного віку. Рентгенографія з викори-
станням контрастної речовини дає можли-
вість чітко візуалізувати контури та особли-
вості анатомічного рельєфу кута рота, що не 
завжди можливо при звичайному стомато-
логічному обстеженні.  

Метою дослідження було визначення 
особливостей анатомічної будови кута рота 

у здорових дітей та хворих на атопічний 
хейліт в різні вікові періоди за допомогою 
рентгенографічного методу. 

 
Матеріали і методи дослідження  
Для досягнення поставленої мети про-

ведено обстеження 61 дитини з атопічним 
хейлітом у різні вікові періоди (9 дітей гру-
пи раннього дитинства – 1-3 років, 17 дітей 
групи першого дитинства – 4-7 років, 17 
дітей групи другого дитинства – 8-12 років, 
18 дітей підліткового віку – 13-16 років). 
Групу контролю складали 65 здорових дітей 
аналогічного вікового періоду (відповідно, 
8, 19, 21 і 17 осіб). 

Рентгенологічне дослідження кутів 
рота здійснювалось методом контрастної 
рентгенографії за допомогою дентального 
рентгенівського апарату «Planmeca intra» 
(Фінляндія) та рентгенівської плівки для 
стоматології «Kodak dental intraoral D-speed 
Film» розміром 31×41 мм. В якості контрас-
тної речовини використовувався порошок 
сульфата барію (виробництва ТОВ «Исток-
плюс», м. Запоріжжя, Р.П.: № 
UA/11557/01/01), який ex tempore замішува-
вся на дистильованій воді до пастоподібної 
консистенції. Отримана суміш наносилась 
на досліджувану ділянку кута рота і здійс-
нювалась рентгенографія з наступними па-
раметрами експозиції: 

- для дітей 3-7 років – напруга на ано-
ді – 63 кВ; – анодний струм – 8 мА; – експо-
зиція – 2,50 с;  

- для дітей віком більше 7 років – на-
пруга на аноді – 63 кВ; – анодний струм – 8 
мА; – експозиція – 3,20 с. 
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Статистична обробка отриманих ре-
зультатів виконувалась за допомогою кри-
терію Ст’юдента, при цьому достовірними 
вважалися відмінності при p<0,05. 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення  
Контур кута рота на рентгенологічних 

знімках визначався у вигляді суцільної, рі-
дше – переривчастої, чітко окресленої лінії 
затемнення з неоднорідним рельєфом (рис. 
1). В багатьох дітей на рентгенограмах чітко 
візуалізувалися індивідуальні особливості 
анатомічної будови кута рота у вигляді чер-
гування ділянок просвітлення і затемнення, 
що клінічно відповідає наявності фізіологі-
чних заглибин – ямок, ніш, а також сліпих 
ходів в ділянці комісури губ (рис. 2). Сліпі 
ходи рентгенологічно визначалися у вигляді 
контрастних коротких ліній довжиною від 
0,5 до 4 мм, які під певним кутом (переваж-
но перпендикулярно) відходили від основ-
ного контуру кута рота. Ямки та ніші куто-
чка рота на рентгенологічних знімках візуа-
лізувалися нами у вигляді заглибин непра-
вильної форми розміром 0,5-1 мм (рис. 3). 

За нашими даними, у практично здо-
рових дітей контрольної групи такі утво-
рення зустрічались лише в 38,1% випадків, 
зокрема у дітей 1-3 років – в 4,5±1,2%, у 
віковій категорії 4-7 років – в 9,3±4,5%, 8-12 
років – в 13,5±6,1%, у підлітків 13-16 років 
– в 12,5±3,2%. Наведені дані свідчать про 
тенденцію до зростання кількості здорових 
дітей з анатомічними заглибленнями в діля-
нці кута рота зі збільшенням їх віку. Найбі-
льшу частоту зазначених утворень виявлено 
в другому дитинстві (від 8 до 12 років) та 
підлітковому віці (13-16 років), найменшу – 
у ранньому дитинстві (1-3 роки). Вірогідно, 
це пов'язано з віковими фізіологічними та 
морфологічними особливостями шкірного 
покриву червоної кайми і слизової оболон-
ки губ, а також з механізмами місцевого 
захисту, на що вказують деякі автори [1, 3]. 

Кількісні результати дослідження ана-
томічних утворень кута рота у здорових 
дітей контрольної групи наведені в табл. 1. 
З отриманих даних видно поступове збіль-
шення кількості анатомічних утворень та їх 
розмірів від раннього дитинства до підліт-
кового віку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Дитина К., 7 років, практично здоро-

ва. Рентгенологічний знімок кута рота: суцільна, 
чітко окреслена лінія затемнення з неоднорідним 
рельєфом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дитина Р., 11 років, практично здо-
рова. Рентгенологічний знімок кута рота: чергу-
вання ділянок просвітлення і затемнення у вигля-
ді фізіологічних заглиблень – ямок, ніш, сліпих 
ходів 



 

58  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Дитина Д., 11 років, практично здо-

рова. Рентгенологічний знімок кута рота: ямки та 
ніші у вигляді заглиблень неправильної форми 
розміром 0,5-1 мм 

 

Кількість ямок, сліпих ходів у дітей 
віком 1-3 роки становила 1,67±0,33, а їхні 
середньостатистичні розміри – 0,5±0,04 та 
0,28±0,04 мм, відповідно. У дітей 4-7 років 
кількість анатомічних заглиблень колива-
лась в межах від 1 до 3 (середньостатистич-
не значення – 2,18±0,21); глибина ямок 
складала 0,41±0,03 мм, довжина сліпих хо-
дів – 0,59±0,03 мм. У віковій категорії 8-12 
років було виявлено 2,53±0,17 ямок та слі-
пих ходів, їхні розміри становили, відповід-
но, 0,59±0,02 та 0,71±0,04 мм. У 13-16-
річних підлітків контрольної групи кіль-
кість зазначених анатомічних утворень 
складала 2,94±0,31, глибина ямок – 
0,54±0,04 мм, а довжина сліпих ходів – 
0,72±0,05 мм. Отже, статистичний аналіз 
отриманих результатів виявив, що з віком 
спостерігається суттєве збільшення набутих 
анатомічних заглиблень та їх параметрів. 
Розбіжність показників між групами обсте-
жених дітей в більшості випадків була ста-
тистично достовірною. 

У 61,9% дітей контрольної групи ана-
томічні утворення кута рота рентгенологіч-
но не визначались, а власне кут рота на та-
ких рентгенограмах візуалізувався у вигляді 
суцільної лінії затемнення без вираженого 
рельєфу (рис. 4). 

Таблиця 1 
Кількісні показники дослідження анатомічних утворень кута рота  

у здорових дітей контрольної групи 

Показники дослідження 

Вікові категорії дітей 
І ІІ ІІІ IV 

раннє дитинство 
(1-3 роки), n=8 

перше дитинство 
(4-7 років), n=19 

друге дитинство 
(8-12 років), n=21 

підлітковий вік 
(13-16 років), 

n=17 
Кількість анатомічних утворень 1,67±0,33 2,18±0,21 2,53±0,17 2,94±0,31 

Р 
Р1˃0,05 Р4˃0,05 Р6˃0,05  
Р2˂0,05 Р5˂0,05   
Р3˂0,01    

Глибина ямок 0,5±0,04 0,41±0,03 0,59±0,02 0,54±0,04 

Р 
Р1˃0,05 Р4˂0,001 Р6˃0,05  
Р2˂0,05 Р5˂0,05   
Р3˃0,05    

Довжина сліпих ходів 0,28±0,04 0,59±0,03 0,71±0,04 0,72±0,05 

Р 
Р1˂0,001 Р4˂0,05 Р6˃0,05  
Р2˂0,001 Р5˂0,05   
Р3˂0,001    

 

Примітки: Р1 – достовірність різниці значень між показниками дітей 1-3 років та 4-7 років; Р2 – достовірність 
різниці значень між показниками дітей 1-3 років та 8-12 років; Р3 – достовірність різниці значень між показниками 
дітей 1-3 років та 13-16 років; Р4 – достовірність різниці значень між показниками дітей 4-7 років та 8-12 років; Р5 – 
достовірність різниці значень між показниками дітей 4-7 років та 13-16 років; Р6 – достовірність різниці значень між 
показниками дітей 8-12 років та 13-16 років. 
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Таблиця 2 
Кількісні показники дослідження анатомічних утворень кута рота 

у дітей різного віку з атопічним хейлітом 

Показники дослідження 

Вікові категорії дітей 

І ІІ ІІІ IV 

раннє дитинство 
(1-3 роки), n=9 

перше дитинство 
(4-7 років), n=17 

друге дитинство 
(8-12 років), n=17 

підлітковий вік 
(13-16 років) 

n=18 
Кількість анатомічних утворень 2,33±0,24 4,23±0,28 5,12±0,26 6,06±0,21 

Р 

Р1˂0,001 Р4˂0,05 Р6˂0,01  

Р2˂0,001 Р5˂0,001   

Р3˂0,001    

Глибина ямок 0,52±0,05 0,64±0,07 0,71±0,03 0,62±0,03 

Р 

Р1˃0,05 Р4˃0,05 Р6˂0,05  

Р2˂0,01 Р5˃0,05   

Р3˃0,05    

Довжина сліпих ходів 0,92±0,03 1,21±0,08 1,44±0,05 1,51±0,06 

Р 

Р1˂0,001 Р4˂0,05 Р6˃0,05  

Р2˂0,001 Р5˂0,01   

Р3˂0,001    
 
Примітки: Р1 – достовірність різниці значень між показниками дітей 1-3 років та 4-7 років; Р2 – достовірність 

різниці значень між показниками дітей 1-3 років та 8-12 років; Р3 – достовірність різниці значень між показниками 
дітей 1-3 років та 13-16 років; Р4 – достовірність різниці значень між показниками дітей 4-7 років та 8-12 років; Р5 – 
достовірність різниці значень між показниками дітей 4-7 років та 13-16 років; Р6 – достовірність різниці значень між 
показниками дітей 8-12 років та 13-16 років. 

 
 
Рентгенографічні дослідження у дітей 

різних вікових груп з атопічним хейлітом 
виявили виражені особливості анатомічного 
рельєфу кута рота (рис. 5). При цьому зміни 
анатомічної будови кута рота мали місце у 
92,3% випадків. Це підтверджує наявність 
фізіологічних передумов виникнення пато-
логічного процесу в ділянці кута рота, 
більш виражених при атопічному хейліті. 

Також спостерігалось переважання у 
обстежуваних більш глибоких ямок і сліпих 
ходів,що наочно представлено в табл. 2. 
Так, у 1-3-річних пацієнтів кількість анато-
мічних утворень коливалась в межах від 2 
до 3 (середньостатистичний показник – 
2,33±0,24), довжина сліпих ходів складала 
0,92±0,03 мм, глибина ямок – 0,52±0,05 мм. 
Зі збільшенням віку дітей відмічалась тен-
денція до достовірного зростання частоти 
виявлення зазначених анатомічних утворень 

до 4,23±0,28 у віці 4-7 років і до 5,12±0,26 – 
у віці 8-12 років. Довжина сліпих ходів та 
глибина ніш у дітей 4-7 років становила, 
відповідно, 1,21±0,08 та 0,64±0,07 мм. У 8-
12 річних дітей ці показники складали 
1,44±0,05 та 0,71±0,03 мм, відповідно. Най-
більш виражені зміни анатомічного рельєфу 
кута рота виявлені у підлітків. При цьому 
кількість анатомічних утворень в ділянці 
кута рота коливалась у них в межах від 5 до 
7 (середньостатистичний показник – 
6,06±0,21), а їхні розміри становили 
1,51±0,06 мм для сліпих ходів та 0,62±0,03 
мм – для ямок і ніш. Лише у 2 дітей з атопі-
чним хейлітом даної вікової категорії (7,7% 
від усіх обстежених) рентгенологічно не 
було виявлено жодних значущих анатоміч-
них утворень, а кут рота на знімку мав ви-
гляд однорідної суцільної лінії без вираже-
них рельєфних особливостей (рис. 6). 
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Рис. 4. Дитина М., 8 років, практично здо-
рова. Рентгенологічний знімок кута рота: суцільна 
лінія затемнення без вираженого рельєфу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Дитина М., 15 років. Діагноз: атопіч-
ний хейліт. Рентгенологічний знімок кута рота: 
переривчаста, чітко окреслена лінія затемнення з 
неоднорідним рельєфом, ділянки затемнення у 
вигляді заглиблень – ямок, ніш, сліпих ходів 

 
 
Отже, порівняння отриманих нами ре-

зультатів визначення кількості анатомічних 
утворень кута рота у дітей різних вікових 
груп з атопічним хейлітом та аналогічних 
показників у здорових дітей контрольної 
групи виявило їх збільшення у 1,5-2 рази. 
Характерним є зростання їх глибини, особ-
ливо довжини сліпих ходів, у 2-3 рази порі-
вняно з контролем. Формування такого ре-
льєфу кута рота у хворих дітей, що посилю-

ється з віком, на нашу думку, обумовлено 
тривалим перебігом патологічного процесу 
з нетривалими ремісіями. Можна припусти-
ти, що збільшення кількості утворень та 
їхніх розмірів в ділянці комісури рота у 
хворих на атопічний хейліт дітей пов’язано 
з морфологічним дозріванням покривних 
тканин губ, порушенням архітектоніки губ, 
які поєднуються з неадекватністю реакції 
покривних тканин на фактори зовнішнього 
та внутрішнього середовища, зокрема з але-
ргією. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Дитина В., 2 роки. Діагноз: атопіч-

ний хейліт. Рентгенологічний знімок кута рота: 
однорідна суцільна лінія затемнення без вираже-
них рельєфних особливостей 

 

 
Висновки  
1. Проведені нами рентгенографічні 

дослідження виявили певні особливості 
анатомічної будови кута рота у здорових 
дітей різного віку та дітей з атопічним хей-
літом: наявність сліпих ходів, ямок та ніш, 
складок і жолобків.  

2. У практично здорових дітей такі 
утворення спостерігалися в 38,1% випадків, 
у хворих на атопічний хейліт – в 92,3%, що 
вказує на наявність анатомічних передумов 
розвитку та загострення патологічного про-
цесу в кутах рота при даному захворюванні.  

3. Визначене зростання їхньої кількос-
ті у 1,5-2 рази порівняно з відповідними 
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групами здорових дітей та аналогічне збі-
льшення глибини анатомічних утворень 
вдвічі та втричі підтверджують можливу 
схильність до ураження цієї ділянки черво-
ної кайми губ патологічним процесом. 

Перспективою подальших досліджень 
є вивчення архітектоніки губ у дітей з ато-
пічним хейлітом та її впливу на розвиток 
даного захворювання у дітей різних вікових 
груп. 
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SPECIFICS OF THE MOUTH ANGLE ANATOMICAL STRUCTURE OF HEALTHY CHILDREN  

AND PATIENTS WITH ATOPIC CHEILITIS AT DIFFERENT AGE  

Kulygina V.N., Stremchuk M.V. (Vinnitza, Khmelnitsky) 

E x t e n d e d  a n n o t a t i o n  

Actuality. High frequency of angle lesions is observed at atopic cheilitis of children. A lesion of mouth 
commissure depends on the presence of anatomical deepening in this region such as blind passes, niches, holes, 
folds and grooves in chin-cheek direction. They have acquired character as a result of inflammation, disorders of 
lips architectonic and so on. However there are some difficulties in the mouth angle anatomical structure study on 
the corpses of children. In our opinion, the use of informative radiographic method of research can facilitate 
deeper insight into the etiopathogenetical factors of atopic cheilitis development of children of all ages. 

Research aim: to explore the features of the mouth angle anatomical structure in healthy children and pa-
tients with atopic cheilitis at different age using radiographic method of investigation. 

Materials and methods. We fulfilled checkup of 61 children with atopic cheilitis of different age and 65 
healthy children of similar age who have made the control group. 

X-ray study of the mouth angle was carried out by contrast radiography. As a contrast agent barium sul-
phate powder was used which was mixed ex tempore in distilled water to a paste-like consistency and applied to 
the investigated area of the mouth angle. 

Results and discussion. Anatomical formation of the mouth angle were found in 38.1 % of healthy chil-
dren in the control group and in 92.3 % of children with atopic cheilitis. It indicates the presence of anatomical 
prerequisites for the development and exacerbation of the pathological process in the mouth angle in this disease. 
The increase in number of anatomical structures and their deeping with age was revealed. The study found that the 
number of anatomical structures in children with atopic cheilitis is 1.5-2 times higher than children in the control 
group, and the depth of the holes and the length of blind passes in children with atopic cheilitis is 2-3 times higher 
than healthy children. Received results point out a possible inclination to pathological process within right this 
spot of prolabium. The increase in number of the mouth angle anatomical structures and their sizes in children 
with atopic cheilitis is probably connected with lips architectonics disorder, morphological maturation of the 
mouth angle covering tissue and the inadequacy of their response to the influence of external and internal factors. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УГЛА РТА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ  
И БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ХЕЙЛИТОМ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

Кулыгина В.Н., Стремчук М.В. (Винница, Хмельницкий) 

Р е з ю м е  

С помощью рентгенографического исследования изучены особенности анатомического строения 
угла рта у 65 здоровых детей и у 61 больного атопическим хейлитом в разные возрастные периоды: раннее 
детство (1-3 года), первое и второе детство (соответственно, 4-7 и 8-12 лет) а также подростковый возраст 
(13-16 лет). Выявлены особенности анатомического строения угла рта (наличие слепых ходов, ямок, ниш, 
желобков и складок). Такие образования были обнаружены у 38,1% здоровых и у 92,3% больных атопиче-
ским хейлитом детей. Увеличение количества анатомических образований в 1,5-2 раза, а также их глуби-
ны вдвое и втрое по сравнению с соответствующими группами здоровых детей является подтверждением 
возможной предрасположенности к поражению этого участка красной каймы губ патологическим процес-
сом. 

Ключевые слова: дети в разные возрастные периоды, угол рта, атопический хейлит. 
 


