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Błona śluzowa jamy ustnej składa się z nabłonka leżącego na błonie podstawnej oraz 
łącznotkankowej blaszki właściwej błony śluzowej [Wysocka 2013]. Błona śluzowa wykazuje 
zróżnicowanie pod względem budowy histologicznej. Części błony śluzowej biorącej udział w 
procesie żucia pokryta są nabłonkiem wielowarstwowym płaskim rogowaciejącym. Ten typ 
nabłonka występuje na brodawkach nitkowatych języka, podniebieniu twardym oraz na 
dziąśle, poza kieszonkami dziąsłowymi. Nabłonek wielowarstwowy płaski nierogowaciejący 
pokrywa wszystkie pozostałe obszary jamy ustnej.  
W nabłonku błony śluzowej jamy ustnej, który jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim 
rogowaciejącym wyróżniamy cztery warstwy komórek: warstwę komórek podstawnych 
(stratum basale) lub rozrodczą (stratum germinativum), warstwę kolczystą (stratum 
spinosum), warstwę ziarnistą (stratum granulosum) i rogową (stratum corneum). Natomiast 
w nabłonku nierogowaciejącym wyróżnia się warstwę pośrednią zamiast ziarnistej. 
Żująca część błony śluzowej posiadająca grubą blaszkę właściwą i zrogowaciały nabłonek 
poddawana jest uciskowi i rozciąganiu. Ma ona charakter zbitej tkanki łącznej. Występuje na 
dziąśle i podniebieniu, ze względu na strukturę pełni ważną rolę ochronną przed 
uszkodzeniami [De Gruijl 2002, Dimitrakopoulos 1991].  
Błona śluzowa zwana wyścielającą pokryta jest nabłonkiem nierogowaciejącym i 
charakteryzuje się luźną blaszką właściwą z licznymi naczyniami krwionośnymi. Występuje na 
dnie przedsionka jamy ustnej, policzkach, dnie jamy ustnej, brzusznej części języka, wargach, 
zębodole i podniebieniu miękkim.  

W nabłonku nierogowaciejącym poza typowymi komórkami tworzącymi nabłonek, 
można zaobserwować komórki, w których wokół jądra komórkowego występuje wyraźne 
przejaśnienie zwane „halo” (clear cells) [Nanci 2008]. Komórkami tymi mogą być zarówno 
melanocyty, komórki Langerhansa, komórki Merkla jak i limfocyty, czyli tworzą one pulę 
komórek o charakterze nienabłonkowym. Wymienione komórki najczęściej można spotkać w 
warstwie podstawnej lub kolczystej nabłonka.  

Długość cyklu życiowego komórek nabłonka waha się od 15 do 30 dni. Komórki 
zewnętrznej warstwy nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, podobnie jak innych okolic 



przewodu pokarmowego, ulegają stałemu złuszczaniu. Liczba utraconych, złuszczonych 
komórek musi być zrównoważona przez taką samą liczbę nowych komórek, powstałych 
dzięki podziałom mitotycznym komórek warstwy podstawnej. Proces wymiany komórek 
nabłonka w znacznej mierze przypomina apoptozę, dlatego też często nazywany jest 
fizjologiczną apoptozą.  

Błona śluzowa specjalna, która pokrywa powierzchnię grzbietową języka, czerwień 
wargową – leży pomiędzy skórną a śluzówkową częścią wargi. [Ahn 1996, Astner. 2004, 
Bandow 2004].  
Blaszka właściwa błony śluzowej znajdująca się pod nabłonkiem, jak już wcześniej 
wspomniałam zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej o luźnym lub zwartym utkaniu. 
Zawiera ona małe gruczoły ślinowe, których wydzielina wydostając się przewodami 
wyprowadzającymi na powierzchnię śluzówki, wchodzi w skład śliny. W wielu miejscach jamy 
ustnej blaszka właściwa błony śluzowej wpuklając się w nabłonek tworzy tzw. brodawki. W 
strukturach tych występują liczne małe naczynia krwionośne, nerwy oraz receptory czucia 
dotyku. 

Błona podśluzowa zbudowana jest z tkanki łącznej wiotkiej. Zawiera liczne naczynia 
krwionośne, chłonne oraz nerwy jak również liczne małe gruczoły ślinowe. Błona podśluzowa 
występuje na sklepieniu przedsionka, dnie jamy ustnej, dnie przedsionka, wargach, 
policzkach, podniebieniu miękkim i dolnej powierzchni języka. [Ahn 1996, Astner S. 2004]. 
Nie towarzyszy natomiast śluzówce żującej. Brak jest również wyraźnego odgraniczenia 
błony podśluzowej od błony śluzowej, gdyż nie występuje tu blaszka mięśniowa błony 
śluzowej. Dzięki zawartości licznych włókien klejodajnych i sprężystych, jest ona odporna na 
rozciąganie i napinanie. Pomiędzy pasmami włókien sprężystych i pęczkami włókien 
kolagenowych obecne są skupiska komórek tłuszczowych. W błonie śluzowej właściwej jak i 
błonie podśluzowej całej jamy ustnej, za wyjątkiem podniebienia twardego i dziąseł, 
występują części wydzielnicze i przewody wyprowadzające gruczołów śluzowych, 
surowiczych i mieszanych. [Ahn 1996, Astner 2004, Bałczewska 1997].  
 
Przeprowadzone badania własne upoważniły mnie do postawienie następujących wniosków: 

1. Narażenie zdrowych organizmów zwierzęcych na działanie analogu puryn czyli kladrybiny, 
aplikowanej według cyklu stosowanego w leczeniu białaczki włochatokomórkowej, powoduje 
niewielkie zmiany w strukturze morfologicznej błony śluzowej jamy ustnej, a okres czterech-
tygodni nie jest wystarczający do osiągnięcia jej pełnej regeneracji.   

2. Wysoka ekspresja białka p53 w materiale z grup doświadczalnych świadczy o obecności 
zaburzeń w genomie komórek, być może zaistniałych w wyniku aplikacji kladrybiny a 
zaburzenia te utrzymują co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu kuracji. 

3. Podawanie kladrybiny może przyczyniać się do powstawania zmian proliferacyjnych w błonie 
śluzowej jamy ustnej, zmiany te mogą mieć charakter długotrwały. 

4. Aplikacja kladrybiny zdrowym zwierzętom może mieć wpływ na przebieg procesu apoptozy w 
komórkach błony śluzowej jamy ustnej 
 
 
Otrzymane wnioski wskazują na potrzebę dalszych, bardziej szczegółowych badań w tym 
temacie. Należy pamiętać, że otrzymane wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach nie 
mogą w pełni przekładać się na mechanizmy zachodzące w ludzkich tkankach i komórkach.  
 


