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Rak jamy ustnej - Czynniki ryzyka:

• wiek (> 40 r.ż.),

• płeć (mężczyźni 70%, kobiety 30%),

• palenie tytoniu i używanie wyrobów tytoniowych,

• nadużywanie alkoholu,

• tytoń + alkohol (15-krotnie zwiększona zachorowalność),

• zakażenie wirusem hpv 16/18 (>6 partnerów seksualnych ),

• czynniki fizyczne (urazy mechaniczne, promieniowanie jonizujące i uv)

• immunosupresja (leki immunosupresyjne obniżają odporność organizmu),

• choroba nowotworowa (u pacjenta lub w rodzinie)

• nieodpowiednia higiena jamy ustnej, zła dieta

• indywidualna podatność, warunki socjalne.

http://www.zusmiechem.org.pl/552,czynniki-ryzyka-raka-jamy-ustnej



Nikotynizm a rak jamy ustnej
• 85% nowotworów głowy i szyi (w tym raka jamy ustnej) jest powiązane 

z uzależnieniem od tytoniu.

• Osoby palące są 15 razy bardziej narażone na zachorowanie na raka głowy 
i szyi niż osoby niepalące.

• Tytoń plus alkohol powodują zwiększenie ryzyka zachorowania w przyszłości.

Uzależnienie od nikotyny
i wieloletnie palenie tytoniu
• może powodować choroby ze strony układu oddechowego, krwionośnego 

i pokarmowego. 

• Nowotworami tytoniozależnymi są min. rak płuc, jamy ustnej, krwi, krtani, 
tchawicy, nerki, przełyku, trzustki, pęcherze moczowego, wątroby. 
Powodują również choroby zębów takie jak. zapalenie dziąseł, paradontoza, 
nieprzyjemny oddech, próchnica.

http://www.zusmiechem.org.pl/558,palenie-i-uzywanie-tytoniu



Wywiad stomatologiczny

A. Ogólny

B. Szczegółowy
- Kiedy pacjent zauważył zmianę?
- Czy rozmiar zmiany zmienił się?
- Jak szybko?
- Czy zmienił się charakter zmiany?
- Jakie objawy towarzyszą zmianie ?  - ból,  zaburzenia czucia, uczucie

obrzęku, zaburzenia smaku, utrudnione żucie, mówienie, przełykanie
- Czy są tkliwe regionalne węzły chłonne?
- Czy występują objawy ogólne? – wzrost temperatury ciała, nudności,

dreszcze, brak łaknienia,  utrata wagi?
- Czy występowały wcześniej inne objawy?  - uraz w okolicy zmiany, ból

zęba, dieta, leki
- Czy występuje suchość jamy ustnej?



Opis znalezionej zmiany oraz FOTO
( np. z kalibrowanym zgłębnikiem perio)

• Umiejscowienie

• Charakter

• Rozmiar  i kształt

• Jedno czy obustronna

• Mnoga czy pojedyncza

• Powierzchnia 

• Zabarwienie

• Ruchomość

• Odgraniczenie

• Konsystencja

• Chełbotanie, pulsowanie

• Uszypułowanie



SCHEMAT BADANIA

1. górny przedsionek jamy ustnej

2. warga górna

3. policzek lewy i prawy

4. dolny przedsionek jamy ustnej i warga dolna

5. podniebienie twarde

6. podniebienie miękkie i część gardłowa jamy 
ustnej

7. dno jamy ustnej i brzuszna pow. języka

8. boczne pow. języka i grzbietowa pow. Języka

Źródło: www.fundacjazusmiechem.or.pl



źródło:http://www.zusmiechem.org.pl/411,kodeks-walki-z-rakiem 



Alergia 
– objawy skórne

U podstawy płatka usznego

Na szyi w zgięciach skóry



Alergia na grzbiecie dłoni



Alergia skórna – obszar szyjny



Uporczywa odnawiająca się zmiana  
na wardze górnej - w trakcie diagnostyki



2. Po 7 dniach
leczenia…

1. Zapalenie 
kątów ust

1.

2.



Szczelina wargi 
środkowa



Melanoplakia czerwieni wargowej



Zapalenie kątów ust po chemioterapii

Zmiana pod językiem 
4 dni po chemioterapii



Ranula



Ranula



Język geograficzny



Zapalenie romboidalne języka 



Włókniak 



Zmiana wrodzona na języku 



1. Zmiany po stronie prawej,
2. Gojenie po zabiegu 

laserowym
3.  Lewy brzeg języka bez

zmian

1

32



Język włochaty



W badaniu: 
- widoczne wgłębienia po 
obu stronach języka, 
po szczegółowym wywiadzie 
potwierdzenie kolczykowania 
języka

Percing



Kolczykowanie wędzidełka wargi górnej 



Zapalenie aftowe jamy ustnej 
– zmiany również na wardze



Afta



LEUKOPLAKIA



Leukoplakia



Leukoplakia okolicy kątów ust



Leukoplakia okolicy kątów ust



Zmiany lichenoidalne na policzku  
po zatruciu lekami



Leukoplakia 



Leukoplakia w świetle lampy microlux



Leukoplakia w świetle lampy microlux



2. Czerwiec 2018 – stan po 
zaprzestaniu użytkowania 
protezy szkieletowej
Bad hist – pat 
nie stwierdza siędysplazji

1. 

2.

1. Uczulenie na metale: 
chrom, kobalt, 
nikiel (+++), pallad (++), 
vanad
- potwierdzone testami 
- grudzień 2017.



Leukoplakia homogenna u palacza tytoniu



Stomatopatia protetyczna, kandydoza



Zmiana na podniebieniu 
POZA zasięgiem płyty 
protezy:
WYNIK BADANIA HIST- PAT:
Fragmenty błony śluzowej pokryte 
podrażnionym rogowaciejącym na powierzchni  
nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. 
Pod nabłonkiem silny proces zapalny. 
Nie stwierdzono zmian nowotworowych. 

1. Zmiany – grudzień 2017
Hist – pat.  styczeń 2018

2. Stan podniebienia (obok)– sierpień 2018

1. 

2. 



Podrażnienie mechaniczne,  podniebienie gotyckie
widok w lusterku



Odleżyna w dnie przedsionka  
od protezy całkowitej w szczęce

widok bezpośredni



Odleżyna 
od protezy 
w żuchwie 
po stronie 
lewej



Stomatopatia
protetyczna:

1. Stan wyjściowy pod protezą
2. Po 3 tygodniach leczenia

przeciwgrzybiczego



Wyrośla kostne



Wyrośla kostne



Włókniak



Włókniak 
etiologia urazowa



Włókniak



Ziarniniak



Nadziąślak



Naziąślak szczelinowaty w szczęce  
widoczny po zdjęciu protezy



Stres u nastolatka 
- wciąganie i zasysanie 
również  brzegu języka, 
odbicie zębów na bocznej 
powierzchni języka



Stres u nastolatka
- Linea alba



RÓŻNICOWANIE  ZMIAN BARWNIKOWYCH W JAMIE USTNEJ 
POD KĄTEM CZERNIAKA

1. Tatuaż amalgamatowy
2. Plama melanotyczna
3. Przebarwienia związane ze stosowaniem wyrobów tytoniowych
4. Przebarwienia polekowe
5. Melanoplakia
6. Melanoacanthoma
7. Znamię melanotyczne
8. Znamię niebieskie
9. Znamię Spitz
10. Zespół Cushinga
11. Zespół Peutz- Jeghersa
12. Choroba Addisona
13. Mięsak Kaposiego
14. Białaczka monocytowa
15. Przerzuty innych nowotworów w jamie ustnej
16. Zatrucie metalami ciężkimi
17. Przebarwienia fizjologiczne
Źródła: dr hab. n. med. Anna Starzyńska, Anna Żak 
https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/48297/38017
Warszawik-Hendzel O., Słowińska M., Olszewska M. i wsp. Melanoma of the oral cavity: pathogenesis, dermoscopy, 
clinical features, staging and management. J. Dermatol. Case Rep. 2014; 8: 60S–66S.



Melanoplakia



Tatuaż



Badanie części 
gardłowej jamy 
ustnej

Przy szerszym 
rozwarciu 
widoczna 
nagłośnia



Odmiany języczka - podwójny



Odmiany języczka - rozdwojony



Brodawczak na łuku podniebiennym, 
podejrzenie zakażenia HPV



Brodawczak, podejrzenie zakażenia HPV



Brodawczak na podniebieniu poza płytą 
protezy,  podejrzenie zakażenia HPV



Ropień podniebienia



Guz na podniebieniu miękkim



Nieprawidłowe 
gojenie zębodołu  
po usunięciu zęba



Naczyniak wychodzący z 
brodawki międzyzębowej

Bad hist – pat
Nie stwierdza się 
zmian nowotoworych



Nadmierne 
rogowacenie części 
zębodołowej żuchwy
17 Objaw Godona, 
uzębienie resztkowe



Zapalenie dziąseł zależne od płytki 
nazębnej



Nadżerka na bocznej powierzchni języka



Zanik brodawek na bocznej powierzchni języka



Zapalenie gruczołów ślinowych na 
podniebieniu



Zmiana 
na podniebieniu 
miękkim



Rozrost tkanki łącznej przy migdałku 
podniebiennym



Zmiany rumieniowe na błonie śluzowej 
policzka
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