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Мета навчальної дисципліни: серед кератозів слизової оболонки 
порожнини рота (СОПР) червоний плескатий  лишай (ЧПЛ) 
зустрічається найчастіше  і  є  актуальною  проблемою  сучасної  стоматології.  
Захворюваність ЧПЛ  у загальній популяції складає 0,5-2,2%. В останні 
роки відзначено зростання захворюваності ЧПЛ. Актуальність існуючої 
проблеми підтверджує висока тенденція трансформації ЧПЛ слизової оболонки 
порожнини рота  в злоякісні новоутворення. За оцінками більшості 
дослідників, в останні роки збільшується кількість резистентних до лікування 
форм ЧПЛ, спостерігається скорочення тривалості ремісії та збільшення 
термінів лікування. Тому стоматологу необхідно сміти своєчасно діагностувати 
та призначати раціональне комплексне лікування різних форм червоного 
плескатого лишаю. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вміння проводити диференційну діагностику ЧПЛ СОПР 
та при різних формах цього захворювання,  на базі даних клінічного та 
лабораторного обстеження хворого. 

Програмні результати навчання:  
знати: етіологію і патогенез червоного плескатого лишаю;  вплив  

аутоімунних реакцій організму на стан слизової оболонки порожнини 
рота. Пояснити механізм впливу аутоімунних реакцій організму на стан 
слизової оболонки порожнини рота; основні ураження СОПР у 
відповідності до різних форм ЧПЛ; диференційованим  підходом  до  
місцевого  медикаментозного лікування при різних формах ЧПЛ. 

вміти: скласти комплексний план обстеження хворого з ЧПЛ; Визначити 
етапи місцевого медикаментозного лікування уражень СОПР при різних 
формах ЧПЛ; призначити  ефективне  місцеве медикаментозне  та  загальне 
лікування в поєднанні з дерматологом. 
Зміст навчальної дисципліни: 

Історія вивчення етіології і патогенезу червоного плескатого лишаю. 
Спадкова, інфекційна, медикаментозна , нейрогенна, ендокринна  теорії 
виникнення ЧПЛ. Прояви ЧПЛ , елементи ураження ЧПЛ на шкірі і СОПР, 
червоній каймі губ. Класифікація  червоного плескатого лишаю СОПР і 
червоної облямівки губ. Гістологічна  картина при гіперкератозній, ерозивній , 
виразковій, пемфігоїдній, бородавчастій формах ЧПЛ слизової оболонки 



порожнини рота. Особливості клінічного перебігу гіперкератозної (типової) 
форми ЧПЛ СОПР і червоної кайми губ. Особливості клінічного перебігу 
ерозивної форми ЧПЛ в порожнині рота. Особливості клінічного перебігу 
виразкової форми ЧПЛ порожнини рота. Особливості  клінічного перебігу 
пемфігоїдної форми ЧПЛ в порожнині рота. Особливості клінічної картини 
бородавчастої форми ЧПЛ порожнини рота. Основні принципи лікування ЧПЛ. 
Схема комплексного лікування ЧПЛ порожнини рота. Загальне медикаментозне 
лікування різних форм ЧПЛ порожнини рота. Місцеве медикаментозне 
лікування різних форм ЧПЛ порожнини рота. Специфіка лікування прояву ЧПЛ 
у вигдялі дерматостоматиту. Помилки і ускладнення при лікуванні ЧПЛ 
порожнини рота, шляхи їх усунення. Диспансерне спостереження пацієнтів з 
ЧПЛ порожнини рота. 

Етіологія і патогенез червоного плескатого лишаю, сучасний погляд. 
Загальні чинники виникнення ЧПЛ. Місцеві етіологічні фактори ЧПЛ 
порожнини рота. 
Діагностика, диференційна діагностика та клінічні симптоми прояву ЧПЛ на 
шкірі. Діагностика, диференційна діагностика  і клінічна картина  прояву різних 
форм ЧПЛ в порожнині рота. Складання плану комплексного лікування хворих 
з  ЧПЛ порожнини рота. Місцеве лікування різних форм ЧПЛ в порожнині 
рота. Загальне лікування різних форм ЧПЛ в порожнині рота. Лікувальна 
тактика ведення хворих з виразковою, пемфігоїдною, бородавчастою формами 
ЧПЛ в порожнині рота . Міждисциплінарна інтеграція спеціалістів загального 
профілю зі стоматологом в динаміці лікування хворих з проявами  ЧПЛ в 
порожнині рота і на шкірі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 135 годин, у тому числі годин 50 аудиторних навчальних занять і 85 
години самостійної та індивідуальної роботи..  

Форма семестрового контролю: залік. 
 

 

 

 

 

 


