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Wykorzystanie tkanek guza szczęki w chirurgii
The use of maxillary tumor tissue in surgery
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Guz szczęki jest doskonale znaną stomatologom strukturą anato-
miczną. Jako źródło tkanek autogennych może być on wykorzy-
stany zarówno, jeśli chodzi o tkanki miękkie, jak i twarde. Tkanki 
miękkie pobierane z guza szczęki nie różnią się bardzo od tkanek 
pobieranych z najpopularniejszego miejsca dawczego, czyli pod-
niebienia twardego. Istnieją natomiast różnice w proporcjach 
składowych tych tkanek oraz parametrach wolumetrycznych 
pobieranego z tej okolicy przeszczepu dziąsłowego. Składowe 
dziąsła występującego zarówno na podniebieniu twardym jak  
i na guzie szczęki to epithelium, lamina propria oraz submucosa. 
Nabłonek występujący w tej okolicy jest gruby i jego usuwanie 
z przeszczepu dziąsłowego pochodzącego z guza szczęki nie 
wymaga takiej pieczołowitości jak deepitelializacja przeszczepu 
dziąsłowego z podniebienia. (ryc. 1 i ryc. 2)
Leżąca pod nabłonkiem lamina propria, która w wielu metodach 
pokrywania recesji dziąsłowych stanowi złoty standard, tu wystę-
puje jako podstawowa składowa i najczęściej jest bardzo gruba 

stanowiąc dobre źródło tkanki łącznej do wykorzystania w terapii 
rekonstrukcyjnej dziąsła. Jeśli chodzi o najgłębiej leżącą tkankę 
podśluzową, która na podniebieniu występuje w grubości do-
chodzącej do 4.6mm i stanowi średnio 25% masy przeszczepu  
z podniebienia, na guzie nie występuje prawie wcale, ograniczając 
potrzebę oczyszczania graftu z tkanki tłuszczowej i gruczołowej. 
(ryc. 3) O ile ilość kolagenu w blaszce właściwej jest w obydwu 
przypadkach podobna, to profil immunochemiczny różni się, 
wykazując między innymi większą ekspresję przeciwciał w komór-
kach nabłonka (np. metaloproteinazy [2] i cytokeratyn [10] i [ 13]  
w przypadku przeszczepów z guza szczęki.
Parametry wolumetryczne tkanki miękkiej z guza szczęki pozwa-
lają na znaczne zwiększenie objętości w miejscu biorczym. Będąc 
przy bezpośrednim porównaniu - z podniebienia możemy po-
brać szeroki, ale płytki fragment tkanki, a z guzowatości zdecydo-
wanie grubszy, ale z kolei ograniczony w swojej szerokości. (ryc.4) 
Istnieją jednak możliwości, aby taką pobraną paczkę tkanki łącznej 
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rozciąć w sposób niepełny i otworzyć zwiększając jej powierzch-
nię. (ryc.5) Sama tkanka łączna jest również gęstsza i bardziej zbita 
w swej budowie, co poza oczywistymi zaletami, posiada również 
pewne wady ‒ mianowicie jest ona bardziej podatna na martwi-
cę, co obliguje operatora do możliwie pełnego przykrycia takiej 
przeszczepionej tkanki płatem. (ryc.6) Dopiero takie postępowa-
nie zapewni gojenie pierwotne przeszczepu.
Samo pobieranie tkanki miękkiej z tej okolicy różni się dosyć zna-
cząco od podniebiennego odpowiednika. Region znajdujący się 
za ostatnim górnym trzonowcem nie jest miejscem łatwo dostęp-
nym. W sukurs przyjść może ostrze 12C o odpowiednio zagiętym 
kształcie lub specjalne łamane trzonki z uchwytem na ostrze. 
(ryc.7) Przydatne mogą być również mikroostrza, które można do-
wolnie wyginać.
Zabezpieczenie miejsca po pobraniu zazwyczaj wiąże się z szy-
ciem, ewentualnie można posłużyć się klejem tkankowym, ta-
kim jak cyjanoakryl, celem odizolowania otwartej rany miejsca 
dawczego przeszczepu od środowiska jamy ustnej. Niewątpliwą 
zaletą operowania w tym regionie anatomicznym jest brak wy-
stępowania tętnicy podniebiennej, która uchodząc w otworze 
podniebiennym większym biegnie ku przodowi, anastomozując 
ostatecznie z tętnicą przysieczną. Tętnica ta zawsze budzi lekki 
niepokój podczas pobierania przeszczepu z podniebienia twar-
dego, tu natomiast ryzyko jej skaleczenia znacznie maleje. 
Chyba największą zaletą pobierania przeszczepu z tej właśnie 
okolicy, zwłaszcza z perspektywy pacjenta, jest znaczne ograni-
czenie odczuwalnego ból. Nawet przy stosunkowo skromnym 
zaopatrzeniu rany widoczna jest znaczna różnica w komforcie 
pozabiegowym, który na podniebieniu jest znacznie ograniczony 
nawet pomimo zastosowania różnych środków prewencji tegoż 
bólu (płytka podniebienna, kolagen, oksycelulowa, Periacryl, PRF, 
szycie).
Samą tkankę dziąsłową wykorzystać można do pogrubienia bio-
typu, pokrywania recesji czy rekonstrukcji brodawek dziąsłowych. 
(ryc 8a, 8b, 8c) Możliwe są też zabiegi odtwórcze, które są szcze-
gólnie pomocne, kiedy wyrostek zębodołowy goi się w niepożą-
dany sposób na przykład po trudnej ekstrakcji. Zabiegi te mają 
charakter inlay lub onlay graftów. (ryc. 8d, 8e).
Kość występująca w guzie szczęki również może być wyko-
rzystana. Bardziej jednak aniżeli blok kostny wykorzystuje się ją  

w rozdrobnionej formie. Po pobraniu kości z tej okolicy i jej roz-
drobnieniu można na przykład wypełnić nią pionowy defekt ko-
stny (po jego oczyszczeniu) w terapii periodontologicznej. Takie 
rozwiązanie wydaje się być dobrą alternatywą dla popularnego  
w sterowanej regeneracji kości wykorzystania ksenograftu i mem-
brany kolagenowej pochodzenia zwierzęcego, które mają jedynie 
właściwości osteokondukcyjne, podczas gdy takie przeszczepio-
ne partykuły kości własnej pacjenta wykazują również potencjał 
osteoindukcyjny, prowadząc do naturalnej osteogenezy.
Istnieje jeszcze rozwiązanie łączące pobranie z guza szczęki tka-
nek miękkich i twardych. Pobranie przeszczepu, który zawiera za-
równo tkankę kostną jak i dziąsłową wiąże się z użyciem młotka 
oraz mikrostrza. ryc.9 Jest to rozwiązanie przydatne między innymi 
przy zanikach kostnej blaszki policzkowej, jako terapia odtwórcza 
przed- lub nawet równolegle z implantacją lub kształtowaniem 
profilu wyłaniania przez przęsło mostu. (ryc. 10a, 10b ryc. 11a, 11b)
Trwałość rezultatów osiągniętych z pomocą przeszczepów 
dziąsłowych i kostno-dziąsłowych z guza szczęki jest bardzo obie-
cująca. Przeszczepy te nie tylko nie obkurczają się w czasie, ale 
wręcz mają tendencje do zwiększania swojej objętości. Fenomen 
ten spowodowany jest przeniesieniem tkanki z miejsca o niższym 
ukrwieniu (miejsce dawcze ‒ guz szczęki) do miejsca o wyższym 
ukrwieniu (miejsce biorcze). W związku z tym w procesie remode-
lingu tkanka ta może nieznacznie przerastać zabezpieczając osią-
gnięty efekt. W niektórych przypadkach, gdzie celem nadrzędnym 
jest bardzo wysoki poziom estetyki, takie zjawisko niekoniecznie 
jest pożądane, a ujawnić może się czasami dopiero po latach.
Reasumując: zminimalizowane ryzyko komplikacji, ograniczenie 
bolesności pozabiegowej oraz unikalne właściwości na poziomie 
klinicznym i histologicznym wskazują na potrzebę zwiększenia 
uwagi poświęconej guzowatości szczękowej przy planowanych 
zabiegach chirurgii periodontologicznej, śluzówkowo-dziąsłowej 
i implantologicznej. Największym minusem guza szczęki jest to, 
że nie zawsze jest on obecny w odpowiedniej ilości, zwłaszcza 
obecność górnych zębów mądrości jest czynnikiem warunkują-
cym jego niedostateczną obecność. Jeśli jednak ostatnim zębem  
w szczęce jest drugi lub nawet pierwszy trzonowiec naszym 
oczom ukazuje się prawdziwy naturalny bank tkanek autogen-
nych.
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Ryc. 3 Opracowanie przeszczepu z podniebienia celem pozbawienia podśluzowej tkanki tłuszczowej

Ryc. 1 Deepitelializacja przeszczepu z podniebienia
Ryc. 2 Deepitelializacja przeszczepu z guza szczęki

ryc. 1 ryc. 2
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Ryc. 4 Przeszczep z guza szczęki
Ryc. 5 Opracowanie przeszczepu z guza szczęki celem zwiększenia jego powierzchni
Ryc. 6 Powierzchowna martwica przeszczepu
Ryc. 7 Pobieranie przeszczepu z guza szczęki

Ryc. 8a Pogrubienie biotypu
Ryc. 8b Pokrycie recesji
Ryc. 8c Rekonstrukcja brodawki dziąsłowej

ryc. 4 ryc. 5

ryc. 6 ryc. 7

ryc. 8a ryc. 8b ryc. 8b
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Ryc. 8d Inlay graft
Ryc. 8e Onlay graft

Ryc. 9 Pobranie przeszczepu kostno-dziąsłowego
Ryc. 10a Przeszczep kostno-dziąsłowy równolegle z implantacją i wykonanie korony tymczasowej na implancie

ryc. 8a ryc. 8e

ryc. 9 ryc. 10a
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Ryc. 10b Stan po odbudowie korony na implancie
Ryc 11a Przeszczep kostno-dziąsłowy jako przygotowanie do implantacji lub odbudowy z pomocą mostu
Ryc. 11b Stan po zdjęciu szwów - wygojona, żywa tkanka

ryc. 10b ryc. 11b

ryc. 11a
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