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Streszczenie
Włókniaki to najczęściej występujące łagodne zmiany rozrostowe w obrębie jamy ustnej. 
Praca przedstawia przypadek 55    ‑letniej pacjentki, która zgłosiła do Poradni Chirurgii Sto‑
matologicznej w celu usunięcia zmiany rozrostowej na podniebieniu twardym, powstałej 
poprzez przewlekłe drażnienie ruchomym uzupełnieniem protetycznym.

Abstract
Fibromas are the most common benign lesions in the oral cavity. The article presents the case 
of a 55    ‑years  ‑old female patient, who attended to Oral Surgery Clinic for removing a lesion 
localized in the palate, due to constant irritation of removal upper denture.

Hasła indeksowe: włókniak urazowy, nowotwory łagodne, uraz mechaniczny, 
ruchome uzupełnienia protetyczne

Key words: traumatic fibroma, benign tumors, mechanical trauma, removal 
dentures

Wstęp
Włókniak (fibroma) to zmiana no-
wotworowa błony śluzowej jamy 
ustnej o charakterze łagodnym, po-
chodzenia nienabłonkowego (1, 2). 
Charakteryzuje się powolnym wzro-
stem, nie dającym żadnych dolegli-
wości bólowych, który nie powodu-
je erozji kostnej. Zmiana jest uszy-
pułowana, wyraźnie odgraniczona 
od otoczenia, gładka, zbita i pokryta 
niezmienioną patologicznie, różo-
wą, lśniąca błoną śluzową. Rzadko, 
ze względu na regularne drażnie-
nie, jej płaszczyzna może stać się 
szorstka, biała lub owrzodziała (3).

Histologicznie włókniak składa 
się z: fibrocytów, fibroblastów, na-
czyń krwionośnych i włókien kola-
genowych, otoczonych łącznotkan-
kową torebką. W zależności od pro-
porcji poszczególnych komponen-
tów włókniaki dzieli się na twar-
de i miękkie (4). Włókniak praw-
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dziwy (true fibroma) bardzo rzad-
ko występuje w obrębie błony ślu-
zowej, za to często pojawia się 
na skórze (5). W obrębie jamy ust-
nej najczęściej wykrywane są włók-
niaki pourazowe (irritation fibro-
ma, traumatic fibroma), powstają-
ce w okolicy przewlekle drażnionej 
przez niedopasowane uzupełnienia 
protetyczne, wypełnienia lub przy-
gryzanie. Według Baker i  Lucas, 
włókniaka prawdziwego od ura-
zowego odróżnia regularny układ 
włókien kolagenowych; włókniak 
pourazowy nie jest otorebkowa-
ny, jego nieuporządkowane włók-
na gładko przechodzą w otaczają-
ce tkanki (6).

Najczęstsze lokalizacje włókniaków 
w obrębie jamy ustnej to:

 f błona śluzowa policzka,
 fwarga,
 fwyrostek zębodołowy,
 f podniebienie,
 f język,
 f dno jamy ustnej (7).

Guzek może pojawić się w każ-
dej okolicy ciała (szyja, kark, koń-
czyny) (8). Zmiany o charakterze 
włókniaka występują częściej u ko-
biet niż u mężczyzn. Wykrywane 
są przeważnie między 6. a 7. deka-
dą życia (8).

Etiologia włókniaków jest wie-
loczynnikowa. Najczęściej po-
wstają w odpowiedzi na prze-
wlekłą traumatyzację tkanek. 
Bruksizm i wzmożone napięcie 
mięśniowe prowadzą do przy-
gryzania błony śluzowej policz-
ka w okresie wzmożonego stre-
su. Powstawaniu włókniaków 
sprzyjają również stale drażnią-
ce okoliczne tkanki miękkie nie-
dopasowane uzupełnienia pro-
tetyczne, ostre brzegi wypeł-
nień lub ubytków próchnico-
wych, nieuzupełnione braki mię-
dzyzębowe, zalegające złogi ka-
mienia nazębnego oraz niepra-
widłowa higiena.

Pacjentka S.B., lat 55, zgłosiła się 
do Poradni Chirurgii Stomatolo-
gicznej w celu diagnostyki i dal-
szego leczenia zmiany rozrostowej 
na podniebieniu twardym. W wy-
wiadzie zdrowotnym zaznaczyła 
nadciśnienie tętnicze leczone far-
makologiczne. Pacjentka podała, 
że zmianę zauważyła około 5 mie-
sięcy temu, podczas wykonywania 
nowych uzupełnień protetycznych 
u technika dentystycznego. Zmiana 
nie dawała żadnych dolegliwości. 
Z powodu braku czasu zaniecha-
ła dalszej diagnostyki. Guz rozrósł 
się, powodując niepoprawne przy-

leganie protezy górnej, co skłoniło 
pacjentkę do wizyty u lekarza sto-
matologa.

W badaniu zewnątrzustnym brak 
asymetrii twarzy. Węzły chłonne 
podbródkowe, podżuchwowe i szyj-
ne niepowiększone, niebolesne, 
przesuwalne względem podłoża.

W  badaniu wewnątrzustnym 
stwierdzono guz uszypułowany, 
gładki, spoisty, barwy okolicznej 
błony śluzowej, na granicy pod-
niebienia twardego i  miękkiego, 
w  okolicy zęba górnego drugie-
go trzonowego lewego, o wymia-
rach 1,5 × 1,5 cm. Zmiana niebo-

lesna, bez skłonności do krwawie-
nia, wyraźnie odgraniczona od pod-
łoża (ryc. 1a, b, c).

Okoliczna błona śluzowa bez 
cech patologii, lśniąca i  różowa. 
Brak stanu zapalnego dziąseł. Hi-
giena jamy ustnej dobra. Ząb 26 bez 
patologicznej ruchomości, wyka-
zał prawidłową reakcję na test ży-
wotności za pomocą chlorku etylu. 
Obecnie użytkowana proteza czę-
ściowa górna akrylowa obejmowa-
ła swoim zasięgiem znacznie ogra-
niczone pole protetyczne. 
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Ryc. 1a, b, c. W badaniu wewnątrzustnym zmiana o wymiarach 1,5 × 1,5 cm: 
a   ‑ widok bez protezy, b, c   ‑ widok z protezą.

a

b

c
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Ryc. 3a, b. Stan bezpośrednio po zabiegu usunięcia zmiany.

Ryc. 2. Zdjęcie pantomograficzne pacjentki.

W celu dodatkowej diagnosty-
ki pacjentkę skierowano na zdję-
cie pantomograficzne, które nie 
wykazało zmian w obrębie struk-
tury kostnej sąsiadującej ze zmia-
ną (ryc. 2).

Zmianę zakwalifikowano do za-
biegu usunięcia chirurgicznego. 
Postawiono wstępne rozpozna-
nie kliniczne – włókniak. Przed 
zabiegiem jamę ustną przepłuka-
no  0,2% roztworem chlorheksy-
dyny. Po uzyskaniu zgody, poda-
no znieczulenie miejscowe w oko-
licę otworu podniebiennego lewe-
go, na granicy podniebienia mięk-
kiego i twardego, artykainą z adre-
naliną 1: 200 000 (Citocartin). Na-
stępnie usunięto zmianę w całości, 
z marginesem zdrowych tkanek, za 
pomocą noża elektrokoaugulacyjne-
go (kauter). Otrzymano hemostazę, 
szwy nie były wskazane (ryc. 3a, b).

a

b
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Ranę zabezpieczono opatrun-
kiem z pasty stomatologicznej Sol-
coseryl. Materiał uzyskany w czasie 
zabiegu, o wymiarach 1,5 × 1,5 cm 
oddano do badania histopatologicz-
nego (ryc. 4).

Pacjentce zalecono stosowanie 
półpłynnej diety oraz utrzyma-
nie prawidłowej higieny jamy ust-
nej, przy użyciu pasty Solcoseryl 
aplikowanej na operowaną okoli-
cę oraz płynów do płukania zawie-
rających 0,1% roztwór diglikonia-
nu chlorheksydyny i 0,5% roztwór 
chlorobutanolu (Eludril Classic). 
Pouczono o konieczności zaprze-
stania dalszego użytkowania po-
przedniej, nieprawidłowo wykona-
nej protezy częściowej górnej, aby 
nie spowodować nawrotu zmiany. 
Wizyta kontrolna odbyła się w 10. 
dobie po zabiegu (ryc. 5a, b).

Rana goiła się prawidłowo, bez 
powikłań ogólnych i miejscowych. 
Pacjentka nie zgłaszała żadnych do-
legliwości. Dalsze leczenie przepro-
wadzono w Poradni Protetyki Sto-
matologicznej. Wynik badania hi-
stopatologicznego potwierdził po-
stawioną diagnozę.

Ryc. 5a, b. Stan w 10. dobie po zabiegu.

Ryc. 4. Zmiana usunięta w całości, z marginesem zdrowych tkanek.

a

b
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Dyskusja
Odróżnienie włókniaka od innych 
stanów patologicznych w obrębie 
jamy ustnej na podstawie jedynie 
badania klinicznego może być pro-
blematyczne. Należy przeprowa-
dzić dokładną diagnostykę radio-
logiczną, ortopantomogram (ortho-
pantomogram   – OPG) lub tomogra-
fię komputerową wiązki stożko-
wej (Cone Beam Computed Tomo-
graphy   – CBCT), aby wykluczyć 
erozję kostną. Jednak ostateczną 
diagnozę można uzyskać jedynie 
za pomocą badania histopatolo-
gicznego zmiany usuniętej w cało-
ści lub wycinka próbnego.

Opisany przypadek jest przykładem 
rzadkiej lokalizacji włókniaka w jamie 
ustnej na podniebieniu, którego 
różnicujemy z:

 f nerwiakowłókniakiem (neurofi-
broma),
 f nerwiakiem osłonkowym (neuri-
lemmoma),
 f tłuszczakiem (lipoma),
 f obwodowym włókniakiem kost-
niejącym (peripheral osstifying 
fibroma),
 fwłókniakomięsakiem (fibrosar-
coma) (10).

Przyczyny powstawania włókniaków 
w obrębie jamy ustnej są złożone:

 f przewlekłe drażnienie wadliwie 
wykonanymi lub źle dopasowa-
nymi uzupełnieniami protetycz-
nymi lub ortodontycznymi, cia-
łem obcym na przykład kolczy-
kiem, kamieniem nazębnym,
 f przygryzanie tkanek błony śluzo-
wej jamy ustnej w wyniku bruk-
sizmu, nieprawidłowego zgry-
zu (na przykład zgryz krzyżowy), 
niezgodnego z normą ustawienia 
pojedynczych zębów (najczęściej 
stałych zębów trzecich trzono-
wych) lub braków międzyzębo-
wych.

Tak samo, jak etiologia, leczenie 
również jest wieloczynnikowe. Na-
leży nie tylko usunąć zmianę, ale 
także wyeliminować czynnik draż-
niący lub stresogenny. Lekarz powi-
nien pamiętać o holistycznym po-
dejściu do pacjenta, aby zapobiec 
nawrotom.

Należy uwzględnić fakt, że draż-
nienie brzegów protez prowadzi 
najczęściej do zmian w przedsion-
ku jamy ustnej w postaci ziarni-
niaków szczelinowatych, które też 
są rodzajem irritation fibroma. Le-
czenie z  wyboru, w  postaci chi-
rurgicznego wycięcia nowotworu 
z  marginesem zdrowych tkanek, 
rzadko skutkuje nawrotem zmiany.

Znieczulenie miejscowe jest 
wystarczające do zabiegu mogącego 
być przeprowadzonym 
następującymi metodami:

 fwycięcie przy pomocy skalpela,
 f elektrokoagulacja poprzez prąd 
elektryczny zmienny o dużej czę-
stotliwości,
 f kriochirurgia wykorzystująca cie-
kły azot,
 f laser CO2.

Wnioski
Wiele patologii w obrębie jamy ust-
nej to stany przednowotworowe, 
dlatego każda zmiana, nawet je-
śli nie sprawia żadnych dolegliwo-
ści, powinna być poddana dokład-
nej diagnostyce. Pacjenci powin-
ni być pouczani przez lekarzy sto-
matologów o konieczności regular-
nych wizyt kontrolnych. Wzmożo-
ną czujność onkologiczną powinny 
budzić następujące zmiany: krwa-
wiące, bolesne, szybko wzrastające, 
pokryte owrzodzeniami lub otoczo-
ne zmienioną błoną śluzową.

Włókniaki nie dając żadnych do-
legliwości, osiągają znaczne roz-
miary, a przewlekle drażnione i nie-
leczone mogą ulec transformacji 
nowotworowej. Leczenie z wybo-
ru w postaci chirurgicznego wycię-
cia przynosi pozytywne rezultaty 
i rzadko skutkuje nawrotem zmiany.


