
się od by wać po przez ak ty wa cję ge nów ke ra ty no wych.
Ke ra ty na sta je się obrzęk nię ta, o wy glą dzie gąb czas -
tym. Zmia nę roz po zna je się kli nicz nie, a le cze nie po -
le ga na eli mi na cji czyn ni ka draż nią ce go i okre so wej
kon tro li w ce lu oce ny ustę po wa nia zmian. Przy czy ną
mo że być tak że ostry brzeg zę ba lub na wyk. W przy -
pad ku wąt pli wo ści wy ko nu je się biop sję. Za sad ni cze
ce chy hi sto pa to lo gicz ne są na stę pu ją ce:

• re gu lar ny wzór doj rze wa nia na błon ka,
• hi per ke ra to za, za zwy czaj hi per pa ra ke ra to za,
• war stwy ke ra ty ny są zma ce ro wa ne i przy le ga do

nich płyt ka bak te ryj na,
• akan to za (po sze rze nie war stwy ko mó rek kol czy -

stych).

Ro go wa ce nie bło ny ślu zo wej pod nie bie nia
u pa la czy
Ke ra to za pod nie bie nia u pa la czy jest zna na tak że
pod na zwą ni ko ty no we go za pa le nia ja my ust nej. Jest
zwią za na z każ dym na wy kiem pa le nia, ale naj bar -
dziej uwy dat nio na by wa u pa la czy faj ki. Roz po zna nie
ogra ni cza się do zmian na pod nie bie niu.

Za sad ni cze ce chy są na stę pu ją ce:

• bło na ślu zo wa bia ła i po pę ka na na sku tek ro go wa -
ce nia,

• z po wo du za blo ko wa nia prze wo dów drob nych gru -
czo łów śli no wych wi docz ne są czer wo ne plam ki,

• ba da nie hi sto pa to lo gicz ne wy ka zu je kor ki ke ra ty -
no we w uj ściach prze wo dów,

• zmia ny są od wra cal ne pod wa run kiem za prze sta -
nia pa le nia,

• zmia ny nie są trak to wa ne ja ko po ten cjal nie zło -
śli we.

Hi per pla zja włók ni sta i no wo two ry
Prze wle kłe draż nie nie bło ny ślu zo wej jest czę ste
i nie rzad ko po wo du je prze rost włók ni sty. Eli mi na cja
czyn ni ka draż nią ce go mo że od wró cić pro ces, po wo -
du jąc w efek cie ob kur cze nie się bło ny ślu zo wej lub
ro zej ście się zmian. Wie le jed nak hi per pla stycz nych
zmian włók ni stych usu wa się, po nie waż jest to pro -
sta i szyb ka me to da le cze nia. Wszyst kie te usu nię te
tkan ki po win ny być prze ka za ne do ba da nia hi sto pa -
to lo gicz ne go w ce lu po twier dze nia roz po zna nia.

Po lip włók ni sto -na błon ko wy
Po lip fi bro epi te lial ny jest spo istym, opar tym na sze -
ro kiej pod sta wie lub uszy pu ło wa nym, po li pem wzra -
sta ją cym naj czę ściej na bło nie ślu zo wej war gi lub po -
licz ka w wy ni ku ura zu me cha nicz ne go spo wo do wa -
ne go zę ba mi lub pro te za mi zę bo wy mi (ryc. 143). Jest
to zmia na ła twa do wy cię cia w znie czu le niu miej sco -
wym, lecz mo gą wy stę po wać na wro ty, je śli nie wy eli -
mi nu je się źró dła ura zu.

Hi sto pa to lo gicz nie wy róż nia się rdzeń z gę stej,
włók ni stej tkan ki po kry ty war stwo wym na błon kiem
pła skim. Na bło nek czę sto wy ka zu je ro go wa ce nie,
któ re jest re ak cją na uraz. Wi du je się rów nież wtór -
ne owrzo dze nie po li pa.

Hi per pla zja spo wo do wa na draż nie niem 
pro te za mi
Hi per pla zja spo wo do wa na draż nie niem pro te za mi
czę sto po wsta je w oko li cy obrze ży pły ty pro te zy, któ -
re sta ły zbyt roz le głe z po wo du re sorp cji wy rost ka zę -
bo do ło we go. W przed sion ku two rzą się fał dy włók ni -
sto -na błon ko we. Hi per pla zja bro daw ko wa ta mo że
wy stę po wać na bło nie ślu zo wej pod nie bie nia w ob sza -
rze po kry tym źle do pa so wa ną pro te zą.
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Ryc. 142 Rogowacenie spowodowane tarciem u pacjenta, 
który nawykowo przygryzał błonę śluzową policzków, zwłaszcza 
w sytuacjach stresowych.

Ryc. 143 Hiperplazja włóknista podniebienia, przypominająca
kształtem liść, spowodowana przewlekłym drażnieniem źle dopa-
sowaną protezą zębową.
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