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Ję zyk geo gra ficz ny
Ję zyk geo gra ficz ny zna ny jest tak że ja ko ru mień wę -
dru ją cy. Jest to czę ste, ła god ne za bu rze nie o nie zna -
nej etio lo gii, cza sem sko ja rzo ne z bó lem i dys kom -
for tem ze stro ny ję zy ka. Na po wierzch ni grzbie to wej
ję zy ka wy stę pu ją nie re gu lar ne gład kie, czer wo ne ob -
sza ry o wy raź nie za zna czo nych brze gach. Roz prze -
strze nia ją się, ule ga ją go je niu i są za stę po wa ne no wy -
mi zmia na mi w in nych miej scach. Cza sa mi wi docz ny
jest bla dy lub żół ty unie sio ny brzeg zmian. Rzad ko
za ję te są in ne ob sza ry bło ny ślu zo wej ja my ust nej.

Roz po zna nie
Roz po zna nie za zwy czaj opie ra się je dy nie na ob ra zie
kli nicz nym: biop sję wy ko nu je się tyl ko w przy pad kach
wąt pli wo ści. Ob raz hi sto pa to lo gicz ny przed sta wia
ście nie nie na błon ka oraz ak tyw ne za pa le nie prze wlek -
łe z neu tro fi la mi obec ny mi w na błon ku.

Po stę po wa nie
Kon tro lę ob ja wów moż na uzy skać za po mo cą płu ka -
nek prze ciw bó lo wych, np. z chlo ro wo dor ku ben zy da -
mi ny.

Na dzią śla ki
Na dzią ślak jest de fi nio wa ny ja ko umiej sco wio ny obrzęk
dzią sła. Ze wzglę du na to, że wie le cho rób mo że przed -
sta wiać się ja ko umiej sco wio ny obrzęk dzią sła, łącz nie
z pier wot nym i prze rzu to wym ra kiem oraz ob wo do wy -
mi eks ten sja mi zmian kost nych, obo wiąz ko wym ele -
men tem dia gno sty ki na dzią śla ków po win no być zdję cie
RTG, a wy cię te na dzią śla ki mu szą być ba da ne hi sto pa -
to lo gicz nie. Za sad ni czo ter min na dzią ślak jest za re zer -
wo wa ny dla trzech czę stych zmian re ak tyw nych, któ re
zwy kle wy stę pu ją w przed nim od cin ku ja my ust nej.

Na dzią ślak włók ni sty. Jest to ekwi wa lent po li pu włók -
ni sto -na błon ko we go wzra sta ją cy na dzią śle. Czę stą
przy czy ną jest prze wle kłe draż nie nie ka mie niem na -
zęb nym lub wa dli wym uzu peł nie niem. Na dzią ślak
włók ni sty ma rdzeń zbu do wa ny z gę stej tkan ki za wie -
ra ją cej ko la gen. Mo że wy stę po wać wap nie nie, a na wet
kost nie nie i te ce chy wią że się z na wro to wo ścią. Rdzeń
po kry ty jest na błon kiem, któ ry mo że być owrzo dzia ły
lub zro go wa cia ły.

Na dzią ślak na czy nio wy. Przed sta wia się ja ko czer wo -
ny, lśnią cy obrzęk na dzią śle, któ ry cza sem ma po -
wierzch nię po kry tą gru bym stru pem fi bry no wym oraz
ob wód kę re ge ne ru ją ce go się na błon ka u pod sta wy (ryc.
156). Jest zwią za ny ze zmia na mi hor mo nal ny mi w okre -
sie po kwi ta nia oraz w cza sie cią ży, ale mo że po ja wić się
rów nież w na stęp stwie miej sco we go draż nie nia. Wzrost
jest za zwy czaj szyb ki i moż li we są na wro ty, zwłasz cza
pod czas cią ży. Jest to hi sto pa to lo gicz ny ekwi wa lent ziar -
ni nia ka ro po twór cze go. Zbu do wa ny jest z rdze nia,
z una czy nio nej tkan ki ziar ni no wej oraz zmien ne go,
prze wle kłe go na cie ku za pal ne go i fi bry no we go stru pa.

Na dzią ślak ol brzy mio ko mór ko wy (na dzią ślak ol brzy mio ko -
mór ko wy ob wo do wy) wzra sta ja ko czer wo ny lub brą zo wo -
-fio le to wy kru chy obrzęk. Hi sto pa to lo gicz nie wy stę pu -
ją ogni ska wie lo ją drza stych ko mó rek ol brzy mich po -
dob nych do oste okla stów, umiej sco wio ne na tle fi bro -
bla stów i jed no ją drza stych ko mó rek pre kur so ro wych.
Cha rak te ry stycz ny jest bo ga ty splot na czy nio wy zbu -
do wa ny z cien ko ścien nych na czyń. Zmia na jest po kry -
ta bło ną ślu zo wą. Wy ma ga zróż ni co wa nia z ziar ni nia -
kiem ol brzy mio ko mór ko wym cen tral nym oraz zmia -
na mi wy stę pu ją cy mi w prze bie gu nad czyn no ści tar czy -
cy. Pod sta wą dia gno sty ki róż ni co wej są: ba da nie ra dio -
lo gicz ne oraz, przy stwier dze niu zmia ny cen tral nej,
ba da nia bio che micz ne.

R
OZDZIAŁ

JEDENASTY
Inne choroby błony śluzowej jamy ustnej

Ryc. 155 Znamię białe gąbczaste. Błona śluzowa policzka ma
wygląd gąbczasty i pofałdowany.

Ryc. 156 Nadziąślak naczyniowy. Zwraca uwagę obwódka
nabłonkowa u podstawy oraz owrzodziała powierzchnia.
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