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 Charakterystyka immunologiczna mikrośrodowiska jamy 
ustnej,

 Zjawiska immunologiczne w próchnicy,

 Immunopatogeneza paradontozy,

 Odczyny immunologiczne w jamie ustnej w przebiegu infekcji 
i chorób zakaźnych,

 Jama ustna w niedoborach odporności,

 Jama ustna w chorobach autoimmunizacyjnych 



Komórki układu immunologicznego









 Limf.B - rozpoznanie antygenu i produkcja przeciwciał,

 Plazmocyty - produkcja przeciwciał,

 Limf.Th - pomoc w odpowiedzi 
immunologicznej, produkcja cytokin,

 Limf.Treg - hamowanie odpowiedzi immunol., 
produkcja cytokin.

 Limf.Tc - zabijanie komórek docelowych.

 Komórki NK - zdolne do zabicia komórek 
zainfekowanych wirusem i 
nowotworowych.

 Komórki dendrytyczne - prezentują antygeny limfocytom



Aktywowana komórka dendrytyczna 



 Mikrobiom – zestaw drobnoustrojów głównie bakterii 
(mikrobiota) rezydujących w różnych miejscach ustroju,

 Największy M. znajduje się w przewodzie pokarmowym,  ale 
jego skład jest różny w zależności od lokalizacji,

 M. jamy ustnej,  ze względu na obfitość czynników 
odżywczych, jest bardzo bogaty (109 drobnoustrojów),

 M. zmienia się w zależności od diety, leków, trybu życia itp.

 „Zdrowy” M. zapobiega kolonizacji bakterii i grzybów 
chorobotwórczych, jest źródłem niektórych witamin, ma 
wpływ regulacyjny na układ immunologiczny



 Skupiska limfocytów, głównie B w blaszce właściwej 
błony śluzowej, także jamy ustnej,

 Składnikami MALT w jamie ustnej są boczne 
migdałki podniebienne, migdałek gardłowy, drobne 
nagromadzenia limfocytów w różnych miejscach 
śluzówki,

 W stanach zapalnych limfocyty mogą się namnażać, 
przekształcać się w komórki plazmatyczne 
produkujące przeciwciała a także tworzyć komórki 
pamięci









 Komórki plazmatyczne klasy IgA w blaszce właściwej błony śluzowej  
pochodzą z limfoblastów B 

 Produkują one monomeryczną IgA, która ulega przekształceniu w 
dimer przez peptyd łączący (J), również produkowany przez komórki 
plazmatyczne, 

 Receptor polimeryczny Ig komórek nabłonkowych wiąże wolne 
dimeryczne cząsteczki IgA i jest kluczowy dla transportu IgA do 
światła jamy ustnej. 70kDa fragment receptora tworzy składnik 
wydzielniczy, który chroni IgA przed trawieniem przez enzymy 
proteolityczne  (sIgA). 

 sIgA neutralizuje wirusy, bakterie i toksyny, zapobiega adherencji 
patogennych mikrobów do nabłonka błony sluzowej i  blokuje pobór 
antygenów do ogólnoustrojowego układu immunologicznego, tzw. 
wykluczenie immunologiczne („immune exclusion”). 















 Określenie – receptory komórkowe zewnątrz- i 
wewnątrzkomórkowe rozpoznające tzw. PAMPs (pathogen 
associated molecular patterns) – cukry, LPS, kwasy 
nukleinowe i inne

 Rodzaje PRR:

R. Toll- podobne (TLR) – p.dalej

R  NOD-podobne (NLR) - wewnątrzkomórkowe

R. Rig-1-podobne   (RLR) – aktywne p-ko wirusom

R. lektyny typu C (CLR)

 Inflamasom – powstający kompleks białek cytozolu w wyniku 
rozpoznania PAMP, lub wewnątrzkomórkowych sygnałów 
zagrożenia  (Danger signals - DAMP) – aktywacja kaspazy-1 –
uwalnianie cytokin prozapalnych (IL-1beta, IL-18)



 Różne produkty drobnoustrojów aktywują komórki 
za pośrednictwem TLR 

 Rozpoznają komponenty strukturalne zachowane 
ewolucyjnie w poszczególnych rodzajach 
patogenów 

 Po rozpoznaniu tych komponent aktywują układ 
immunologiczny i indukują powstawanie 
odpowiedzi nabytej (limf. Th1 lub Th2)

 TLR są obecne na większości komórek układu 
odpornościowego w postaci zewnątrz - lub 
wewnątrzkomórkowych domen bogatych w 
leucynę 



 Pathogen associated 
molecular patterns 
(PAMP)

- LPS

- cukry np. mannan

- złożone glikolipidy

- kwas lipotejchojowy

- kwasy nukleinowe 
ssRNA, DNA (motyw 
CpG)

 Danger associated 
molecular patterns 
(DAMP)

- kwas moczowy

- białka szoku 
cieplnego

- produkty apoptozy i 
martwicy

- uwalniane enzymy i 
inne szkodliwe 
produkty metabolizmu 
ustroju 





Bakterie i grzyby na powierzchni błony śluzowej





 Produkt gruczołów ślinowych – przyusznych, podjęzykowych, 
podżuchwowych i małych gruczołów ślinowych

 Chroni błonę śluzową przed wysychaniem

 Zawiera liczne substancje przeciwbakteryjne jak laktoferyna, 
lizozym, laktoperoksydaza i inne

 Jednak najważniejsza jej składowa to wydzielnicza IgA

 IgA – zapobiega wnikaniu obcych substancji w błonę śluzową, 
neutralizuje bakterie i wirusy, inaktywuje toksyny bakteryjne, 
hamuje kolonizację bakterii na błonie śluzowej, ułatwia 
fagocytozę przez fagocyty i inne
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Czynniki odporności nabytej w jamie ustnej
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 Uważana obecnie za chorobę zakaźną

 Streptococcus mutans – wszystkie części zęba

 Lactobacilli – casei, acidophilus – szczeliny

 Actinomyces – viscosus, naeslundii – powierzchnia korzeni

 Immunogenność S. mutans: 
 węglowodany ściany komórkowej – 8 serotypów, z których serotyp C 

jest najczęstszy u ludzi

 kwas lipoteichojowy i białka w warstwie peptydoglikanu błony 
komórkowej

 enzym glukozylotransferaza (GTF)

 białka struktur nitkowatych (fimbrie) bakterii.
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 S. mutans – Gładkie powierzchnie zęba, szczeliny, 
szerzenie się na korzenie,

 L. casei     - Gładkie powierzchnie, szczeliny  

 L. acidophilus – Szczeliny,

 A. viscosus – Powierzchnie korzenia zęba,

 A. naeslundii – Jak wyżej



 Wzrost przeciwciał, ale tylko wobec antygenów S. mutans.

 Powstające przeciwciała  vs. S. mutans:

 - w surowicy, klasy IgG (IgG1 i IgG2) IgM i IgA 

 korelują z niskim zaawansowaniem próchnicy  

 Spadek miana p-ła IgG, w zaawansowanej próchnicy

 Leczenie powoduje spadek miana 

 w ślinie, klasy IgA mają zmienne miano, ale zwykle wzrasta z 
nasileniem objawów klinicznych.

 Przeciwciała te są „krótko żyjące”.



 hamują adherencję bakterii do szkliwa zębów

 ułatwiają fagocytozę przez komórki żerne (opsonizacja)

 redukują aktywność enzymów bakteryjnych a zwłaszcza GTF 
co hamuje powstawanie nierozpuszczalnego polisacharydu 
odkładającego się na szkliwie zęba 



GALT
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poprzez dziąsło

Stymulacja lokalnych 

limfocytów w dziąśle

Miejsca naturalnej immunizacji w jamie ustnej
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 Płytka nazębna (plaque)

 Patologiczna kieszonka zębowa

 Bakterie beztlenowe a zwłaszcza rola Porphyromonas gingivalis:

- zmieniają różnicowanie komórek T helper: zamiast Th1 – Th17,

- hamują produkcję chemokin,

- hamują sekrecję interferonu-gamma





 Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej,

 Różne rodniki tlenowe

 Enzymy bakteryjne -fosfolipaza A, hialuronidaza, kolagenaza

 RANKL (ang. Receptor activator of nuclear factor ligand) ma 
zdolność wywoływania resorpcji kości

 Limfocyty Th17 – mają również działanie osteoklastyczne jw.



 Zaburzenia immunoregulacji

 Niedobory odporności

 Otyłość

 Palenie tytoniu

 Stres, starzenie się





Stany zapalne w jamie ustnej





 Efekt płuczący śliny (p-ła sIgA, laktoferyna, lizozym i in.)

 Współzawodnictwo z bakteriami jamy ustnej:

- sekrecja kwasów organicznych (kwas mlekowy) przez bakterie, 
których nie tolerują grzyby,

- blokowanie przez bakterie miejsc receptorowych dla kolonizacji 
Candida na powierzchni komórek nabłonka pokrywnego,

 Fagocytoza grzyba przez granulocyty i w mniejszym stopniu 
monocyty jamy ustnej



 Przeciwciała klasy IgG w surowicy,

 Przeciwciała klasy sIgA w ślinie

 Odporność komórkowa

Funkcje:

Przeciwciała IgG współpracują z C dla eliminacji grzybów,

P-ła IgA  blokują kolonizację błony śluzowej,

Odporność komórkowa zapobiega ciężkim przewlekłym infekcjom 
grzybiczym (jak w AIDS)





 Afty (pleśniawki) – małe (pon. 1 cm średnicy) owrzodzenia na niero-
gowaciejącej błonie śluzowej, często mnogie, tendencja do 
samogojenia,

 Etiologia - niejasna, uważa się, że czynnikiem sprawczym jest 
Candida albicans, ale też czynniki metaboliczne i hormonalne,

 Histologia – blaszka właściwa błony śluzowej nacieczona 
makrofagami i limfocytami cytotoks. T. Powstające owrzodzenia 
naciekają neutrofile. W fazie gojenia – limfocyty pomocnicze Th 
(helper).





 Komórki docelowe dla wirusa DNA (HSV-1) – nabłonki pokrywne 
błon śluzowych i skóry,

 Antygeny HSV-1: w jądrze kom., cytoplazmie i błonie komórkowej

 Po 8-10 dniach od zakażenia – p-ła klasy IgM i później IgG w 
surowicy i p-ła klasy sIgA w ślinie,

 P-ła mają działanie neutralizujące, wiążące dopełniacz (C) i 
opsonizujące wobec wirusów,

 Zakażone komórki opłaszczone p-łami są eliminowane przez 
komórki mające receptor dla FcIgG – cytotoksyczność komórkowa 
zależna od przeciwciał (ADCC)

 Wirusy bronią się przez kodowanie receptorów dla fragmentu Fc IgG 
i dopełniacza na powierzchni zakażonych komórek,  które wtedy 
wiążą nieswoiście IgG i C



Kryteria:
- Keratoconjunctivitis sicca

- Xerostomia (suchość ust)

- Inna choroba tkanki 
łącznej, zwykle gościec 
stawowy



 Objawy patokliniczne zespołu Sjogrena

 Powiększenie gruczołów ślinowych (i łzowych),

 Gruczoły nacieczone limfocytami i komórkami nabłonkowymi,

 Suchość błony śluzowej,

 Skłonność do próchnicy i kandydozy

 Zmniejszone wydzielanie śliny (pon. 4ml/10 min)



Zachęcam Was aby widzieć 

w jamie ustnej nie tylko zęby!!

Dziękuję za uwagę! 


