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Streszczenie
W dysplazji włóknistej kość prawidłową zastępuje włóknista tkanka łączna w różnym
stopniu poddana metaplazji kostnej. Jest
to łagodne schorzenie kości występujące
najczęściej w okresie między dzieciństwem
a 3. dekadą życia.
W pracy przedstawiono przypadek dysplazji
włóknistej kości żuchwy u 19‑letniego pacjenta płci męskiej hospitalizowanego w Oddziale Chirurgii Szczękowej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
Zastosowano leczenie chirurgiczne polegające na odcinkowej resekcji guza.
Summary
In fibrous dysplasia, normal bone is displaced by fibrous connective tissue in various degrees of bony metaplasia. A benign
bone disease most commonly occurs in the
period between childhood and the third
decade of life. The study describes a case
of fibrous bony dysplasia of the mandible
in a 19‑year‑old male who was hospitalised
in the Oral Surgery Department of the
Specialist Nr. 5 Hospital in Sosnowiec. The
treatment consisted of surgical local resection of the tumour.
Hasła indeksowe: dysplazja włóknista
kości, zwyrodnienie włókniste
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Dysplazja włóknista (dysplasia fibrosa ossis) to rzadka choroba kości
o nieustalonej etiologii. Schorzenie może dotyczyć jednej kości (dysplasia
fibrosa monoostica) lub wielu kości (dysplasia fibrosa polyostica). Istotą
procesu chorobowego jest przemiana prawidłowej tkanki kostnej w tkankę
włóknistą, a następnie jej wtórne kostnienie (1, 2, 3).
Charakterystyczne objawy dyspla‑
zji dotyczącej kości części twarzowej
czaszki, które stwierdza się w bada‑
niu przedmiotowym, to: zniekształ‑
cenia i asymetria twarzy, zaburzenia
zgryzowo‑zwarciowe, ograniczona
ruchomość w stawach skroniowo
‑żuchwowych, niedrożność przewo‑
dów nosowych, a w rzadkich przy‑
padkach nawet przemieszczenia ga‑
łek ocznych. Pacjenci podają dolegli‑
wości bólowe o charakterze neural‑
gicznym, trudności oddechowe oraz
związane z żuciem i połykaniem.
Badania laboratoryjne surowicy
krwi oprócz wzrostu wartości fosfa‑
tazy alkalicznej nie wykazują odchy‑
leń od normy. W diagnostyce istotną
rolę odgrywają więc badania radiolo‑
giczne, takie jak tomografia kompu‑
terowa, rezonans magnetyczny oraz
scyntygrafia kości (3, 4, 5, 6).
Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie
przypadku dysplazji włóknistej ko‑
ści żuchwy i zastosowanego leczenia
chirurgicznego.
Opis przypadku
Pacjent K.L., lat 19, nr historii cho‑
roby 2519/08, zgłosił się do Poradni
Chirurgii Szczękowo‑Twarzowej Wo‑
jewódzkiego Szpitala Specjalistyczne‑
go nr 5 w Sosnowcu w związku z ol‑
brzymim rozrostem odcinka przednie‑
go kości żuchwy. W badaniu podmioto‑
wym chory zwracał przede wszystkim
uwagę na trudności związane z żuciem
i połykaniem oraz na estetykę twarzy.

Palpacyjnie wyczuwano twardy guz
okolicy podbródkowej i obu podżu‑
chwowych ściśle związany z kością
trzonu żuchwy. Zmiana penetrowa‑
ła także w kierunku dna jamy ustnej
i była wyraźnie wyczuwalna w okolicy
podjęzykowej. Wykonano podstawowe
badania radiologiczne w postaci zdjęć
przeglądowych głowy (ryc. 1) oraz ba‑
dania laboratoryjne, które były w gra‑
nicach normy. Ze względu na znacz‑
ne utrudnienia w życiu codziennym,
które opisywana zmiana chorobowa
stwarzała pacjentowi, powzięto decy‑
zję o leczeniu chirurgicznym.
Pacjenta przyjęto na Oddział Chirur‑
gii Szczękowej WSS nr 5 w Sosnowcu
i po ogólnym przygotowaniu, a także
niezbędnych konsultacjach, przepro‑
wadzono zabieg operacyjny w znieczu‑
leniu ogólnym dotchawiczym. Z cięcia
skórnego poniżej dolnego brzegu guza
odsłonięto całą jego masę wraz z kością
trzonu żuchwy. Następnie za pomocą
dłuta znacznie zmniejszono masę guza,
a tkanki miękkie zeszyto warstwowo
(ryc. 2, 3, 4). Materiał przesłano do ba‑
dania histopatologicznego. Uzyskane
wyniki nr 692/151 i 692/152 brzmiały:
dysplasia fibrosa.
Przebieg operacyjny bez powikłań,
pacjenta wypisano do domu w stanie
ogólnym i miejscowym dobrym z za‑
leceniem dalszych kontroli ambula‑
toryjnych.
Omówienie
Dysplazja włóknista jest schorze‑
niem ujawniającym się najczęściej
w pierwszych trzech dekadach życia
i rzadko występuje u ludzi starszych
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Ryc. 2. Pacjent K.L., lat 19. Deformacja twarzy spowodowana dysplazją włóknistą kości żuchwy.

Ryc. 1. Pacjent K.L., lat 19. Zdjęcie radiologiczne żuchwy w projekcji p‑a. Widoczny typowy obraz „kłębów dymu” w obrębie żuchwy przemawiający za dysplazją włóknistą.

(1). Przyczyna choroby nie jest zna‑
na, opisywane teorie dotyczą wpływu
czynników neurohormonalnych, nie‑
prawidłowości mezenchymy zarodko‑
wej, dziedziczności, urazu lub zapa‑
lenia (2, 3). Schorzenie sprawia czę‑
sto duże trudności diagnostyczne. W
obrazie radiologicznym przedstawia
się bowiem jako dobrze odgraniczony
ubytek kostny przypominający „mato‑
we szkło” lub zagęszczenie o niejedno‑
litym charakterze, dające obraz „kłę‑
bów dymu” lub „śnieżnego puchu” (1,
3, 6). Ubytki kostne o charakterze zwy‑
rodnienia włóknistego kości dwukrot‑
nie częściej spotyka się w szczęce niż
w żuchwie (5). Należy je zwykle róż‑
nicować ze zmianami zapalnymi lub
nowotworowymi. Leczenie zazwyczaj
polega na modelowaniu kości celem
uzyskania właściwego kształtu i funk‑
cjonalności. Nawroty choroby w wie‑
ku dorosłym są rzadkie, lecz mogą wy‑
stępować i guz może przyjmować za‑
dziwiająco duże rozmiary, jeżeli wcze‑
śniejsze leczenie chirurgiczne przypa‑
dało na okres dynamicznego wzrostu
zmian dysplastycznych (5, 7).
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Ryc. 3. Pacjent K.L., lat 19. Zdjęcie śródoperacyjne – odsłonięcie masy guza.

Wniosek
W przypadku dużych deforma‑
cji kości części twarzowej czaszki,
a w szczególności żuchwy, spowodo‑
wanych dysplazją włóknistą leczenie
chirurgiczne jest metodą z wyboru.
W zaprezentowanym przypadku
zmniejszenie masy guza wpłynęło po‑
zytywnie na komfort życia pacjenta.
Niewykluczona jest jednak koniecz‑
ność kontynuacji leczenia operacyj‑
nego.
n
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