
Nadziąślak (epulis) jest guzem o charakterze za-
palno-rozrostowym zlokalizowanym najczęś-
ciej w obrębie dziąsła wyrostka zębodołowe-

go szczęki lub żuchwy, w okolicy zębów przednich. 
Rozrost nie ma charakteru nowotworowego. Nadzią-
ślaki lokalizują się częściej w szczęce niż w żuchwie, 
wyrastają z brodawki dziąsłowej w obrębie zębów 
przednich: siekaczy i kłów, sporadycznie odnotowa-
no występowanie w odcinku bezzębnych wyrost-
ków zębodołowych (1). W żuchwie występują częś-
ciej w odcinku bocznym, powolny wzrost guza w tej 
lokalizacji powoduje późne zgłoszenie się pacjentów 
do lekarza stomatologa, gdy zmiana osiąga znaczne 
rozmiary, łatwo krwawi i nierzadko powoduje zanik 
kości poprzez ucisk i rozchwianie zębów (2). 

Etiologia nadziąślaków jest wieloczynnikowa. Naj-
częstsze przyczyny powstawania guzów to: urazy, 
niedostateczna higiena, drażnienie uzupełnieniami 
protetycznymi lub nieprawidłowo wykonanymi wy-
pełnieniami, ubytki próchnicowe, nieodpowiednia 
dieta, niedobory żywieniowe, awitaminozy, choro-
by ogólne, niedobory immunologiczne, zaburzenia 
gospodarki hormonalnej, używki oraz niektóre leki 
(3, 4, 7). 

Klasyfikacja nadziąślaków nie jest jednorodna. Ter-
min nadziąślak jest określeniem klinicznym, świadczą-
cym o lokalizacji zmiany. W polskim piśmiennictwie 
przyjęto następujący podział kliniczno-histopatolo-
giczny (5):
• nadziąślak zapalny (naczyniowy, ziarninowy),
• nadziąślak włóknisty,
• nadziąślak olbrzymiokomórkowy.

Uważa się, że nadziąślak zapalny może ulec prze-
kształceniu w nadziąślaka włóknistego. W początko-
wych stadiach przeważa komponenta naczyniowa, 
z upływem czasu zwiększa się ilość włókien kolage-
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nowych z niewielką ilością naczyń krwionośnych (6). 
Nadziąślaki olbrzymiokomórkowe składają się z wielo-
jądrowych komórek olbrzymich, komórek zapalnych 
i fibroblastów. Ponadto mogą zawierać komponen-
tę kostną, złogi hemosyderyny i wylewy krwi. Rosną 
znacznie szybciej niż pozostałe typy, mogą niszczyć 
otaczającą je kość (7).

Nadziąślaki to najczęściej występujące według piś-
miennictwa łagodne zmiany rozrostowe w jamie ust-
nej, co potwierdzają także badania wykonywane m.in. 
w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM (7). Wy-
stępują dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 
Uwarunkowane jest to wzrostem stężenia hormonów 
steroidowych w surowicy krwi (zarówno w warun-
kach fizjologicznych: w ciąży czy w okresie przekwi-
tania, jak i spowodowanym przyjmowaniem leków), 
co zwiększa odpowiedź zapalną dziąseł na czynniki 
drażniące (7, 9).

Nadziąślaki włókniste (epulitis fibromatosa) są gu-
zami charakteryzującymi się: powolnym wzrostem, 
bez niszczenia kości, elastyczno-spoistą konsysten-
cją spowodowaną przewagą tkanki łącznej oraz za-
barwieniem podobnym do koloru dziąsła (3). Gład-
ka, niewrzodziejąca powierzchnia wyraźnie odróżnia 
je od nadziąślaków zapalnych. Sporadycznie powodu-
ją trudność w przyjmowaniu pokarmów lub mówie-
niu. Początkowy przebieg jest bezobjawowy. Z upły-
wem czasu nieleczona zmiana może powodować 
rozchwianie lub przemieszczenie sąsiednich zębów 
oraz zanik kości w wyniku ucisku, ale nie działania os-
teolitycznego. Niekiedy w obrębie guza mogą wystę-
pować ogniska kostne lub zwapnienia (7).

Leczenie polega na doszczętnym usunięciu zmia-
ny razem z marginesem zdrowych tkanek oraz do-
kładnym wyłyżeczkowaniu podłoża kostnego, aby 
uniknąć wznowy (1). Nierzadko koaguluje się pod-
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Brak stanu zapalanego dziąseł. Higiena jamy ustnej 
dobra. Reakcja na chlorek etylu zębów 12, 11 i 21 była 
prawidłowa. Zlecono wykonanie badania dodatko-
wego w postaci zdjęcia pantomograficznego, które 
nie wykazało żadnych zmian patologicznych w ob-
rębie podłoża kostnego.

Na podstawie badania klinicznego i radiologicz-
nego postawiono rozpoznanie wstępne – nadziąślak 
włóknisty. Zmianę zakwalifikowano do zabiegu.

W warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu 
miejscowym 2-proc. lignokainą z  noradrenaliną 
w okolicę wierzchołków korzeni zębów siecznych 
centralnych przyśrodkowych oraz siekacza boczne-
go prawego przeprowadzono zabieg chirurgiczne-
go wycięcia zmiany za pomocą skalpela. Usunięto 
guz w całości z marginesem zdrowych tkanek, ranę 
wyłyżeczkowano. Uzyskany materiał wielkości ok. 

łoże i brzegi rany. Z powodzeniem stosowana jest 
również laseroterapia (laser Nd:Yg lub CO2) oraz krio-
terapia (3). Należy pamiętać także o usunięciu czyn-
nika etiologicznego, tj. nawisu wypełnienia, kamienia 
nazębnego, oraz odpowiednim dostosowaniu uzu-
pełnień protetycznych. Pomimo łagodnego charak-
teru nadziąślaki mogą ulec zezłośliwieniu w niewiel-
kim procencie, dlatego też zawsze należy pamiętać 
o okresowej kontroli pacjenta (7).

Opis przypadku
Pacjentka K.Ś., lat 34, w  stanie ogólnym dobrym, 
bez schorzeń współistniejących, została skierowana 
do Poradni Chirurgii Stomatologicznej w celu dalszej 
diagnostyki i objęcia leczeniem zmiany rozrostowej 
dziąsła w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki. 

W wywiadzie: zmiana obecna od 2 lat, stopniowo 
powiększająca swoje rozmiary, brak urazów tej oko-
licy. Pacjentka dwukrotnie została poddana próbie 
nacięcia zmiany rozpoznanej jako ropień przyzęb-
ny w innym gabinecie, odpowiednio miesiąc i dwa 
miesiące przed zgłoszeniem się do poradni. Leczenie 
nie przyniosło zamierzonego skutku. Chora podała, 
że ingerencja stomatologiczna spowodowała gwał-
towny wzrost guza.

W badaniu zewnątrzustnym nie wykryto żadnych 
nieprawidłowości – węzły chłonne podżuchwowe, 
podbródkowe i szyjne niepowiększone, niebolesne, 
przesuwalne względem podłoża. W  badaniu we-
wnątrzustnym stwierdzono uszypułowany, żywo 
czerwony, gładki, spoisty i niebolesny guz, wyraźnie 
odgraniczony od otoczenia, o wymiarach 2 cm×1 cm, 
zlokalizowany między zębem siecznym centralnym 
lewym a zębem siecznym bocznym prawym (fot. 1a-
b). Zęby sąsiadujące z guzem nie wykazywały patolo-
gicznej ruchomości, nie miały wypełnień ani ubytków. 

Fot. 1. W badaniu 
wewnątrzustnym 
widoczny guz wielkości 
ok. 2 cm × 1 cm: 
a) widok z przodu, 
b) widok z boku

Fot. 2. Usunięty guz 
w całości z marginesem 
zdrowych tkanek 
przesłano do badania 
histopatologicznego
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2 cm×1 cm przesłano do badania histopatologiczne-
go (fot. 2). W celu pokrycia powstałego ubytku błony 
śluzowej wyrostka zębodołowego szczęki oraz recesji 
przy zębie 11 (fot. 3) wykonano dwa cięcia pionowe 
(przy zębie 12 oraz 21), następnie zmobilizowano płat 
śluzówkowy i przesunięto go dokoronowo, stabilizu-
jąc bez napięcia szwami nieresorbowalnymi 4-0 (fot. 
4). Dodatkowo podcięto u podstawy wędzidełko war-
gi górnej w celu zmniejszenia pociągania płata. Za-
lecono utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej.

Proces gojenia przebiegał bez powikłań miej-
scowych oraz ogólnoustrojowych. Szwy usunięto 
w 7. dobie po zabiegu. Wynik badania histopato-
logicznego guza potwierdził rozpoznanie wstępne 
– nadziąślak włóknisty. Zlecono wizytę kontrolną 
za 6 miesięcy.

Podsumowanie 
Nadziąślaki, pomimo że są najczęściej występującymi 
łagodnymi zmianami rozrostowymi w jamie ustnej, 
mogą sprawiać trudności diagnostyczne. Wrzodzie-
jąca powierzchnia zmiany, łatwo krwawiąca, może 
sugerować charakter nowotworowy. Leczenie należy 
zaplanować na podstawie dokładnego badania kli-
nicznego oraz radiologicznego.

Każdy materiał pobrany z jamy ustnej, nie tylko na-
dziąślaki, zawsze powinien podlegać obowiązkowe-
mu badaniu histopatologicznemu w celu postawie-
nia prawidłowego rozpoznania i dalszego leczenia.

Nadziąślaki należy różnicować z ropniami, naczy-
niakami, włókniakami, brodawczakami, guzami cią-
żowymi oraz rakami dziąsła.

Ze względu na częstą lokalizację zmian w odcinku 
przednim konieczne jest niejednokrotnie wykorzysta-

nie zabiegów z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsło-
wej w celu osiągnięcia zadowalającego efektu este-
tycznego oraz zaopatrzenia powstałych po wycięciu 
zmiany braków błony śluzowej.
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Fot. 3. Powstały 
po wycięciu guza 

ubytek błony 
śluzowej wyrostka 

zębodołowego szczęki

Fot. 4. Przesunięty 
dokoronowo płat 

śluzówkowy w celu 
pokrycia recesji 

powstałej przy zębie 11
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