
STRESZCZENIE 

 

Toksyczne zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (OM, Oral Mucositis) jest jednym z 

najczęstszych powikłań u pacjentów poddanych procedurze autologicznego przeszczepiania 

komórek macierzystych (autoHSCT, autologous hematopoietic stem cell transplantation). 

Ten miejscowy stan zapalny podlega regulacji komórek immunokompetentnych, do których 

zaliczamy m.in. komórki dendrytyczne (DCs, dendritic cells) oraz limfocyty T regulatorowe 

(Tregs, T regulatory lymphocytes). Celem pracy była próba odnalezienia korelacji pomiędzy 

immunofenotypami komórek dendrytycznych i limfocytów T regulatorowych, a toksycznym 

zapaleniem jamy ustnej u pacjentów poddanych procedurze autoHSCT, analiza stopnia 

uszkodzenia błony śluzowej i nasilenia objawów OM oraz subiektywna ocena pacjentów 

dotycząca upośledzenia funkcji narządów jamy ustnej siedem (+7) i czternaście (+14) dni po 

autoHSCT. 

Badaniem objęto 29 chorych, w tym 20 osób (68,9%) ze szpiczakiem 

plazmocytowym, 2 chorych (6,9%) z chłoniakiem ziarniczym oraz 7 osób (24,14%) z 

chłoniakiem nieziarniczym zakwalifikowanych do wysokodawkowej chemioterapii z 

następowym autoHSCT w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie. 

Wszyscy chorzy zostali poddani szczegółowej ocenie stanu zdrowia jamy ustnej oraz 

instruktażowi higieny przed rozpoczęciem procedury przeszczepowej. Materiałem objętym 

analizie była krew żylna pobierana przed kondycjonowaniem w czasie rutynowych badań 

diagnostycznych. Do oceny immunofenotypu krążących niedojrzałych komórek 

dendrytycznych i limfocytów T regulatorowych posłużono się metodą cytometrii 

przepływowej. Do oceny stopnia nasilenia OM wykorzystano wskaźnik OTS wg WHO (Oral 

Toxicity Scale). Do określenia stanu higieny jamy ustnej użyto wskaźnika obecności płytki 

nazębnej- ODI (Oral Deposit Index) według Mombelliego. Subiektywne odczucia bólu i 

suchości w jamie ustnej oceniano w skali analogowo- wizualnej (VAS, Visual Analogue 

Scale). Odnotowywano również obecność lub brak pieczenia jamy ustnej, zaburzenia smaku, 

trudności w mówieniu i połykaniu. 

OM wystąpiło u 21 chorych (72,41%) w 7 dobie po autoHSCT. Największą grupę 

stanowili pacjenci z 1 stopniem OM (37,93%), a 4 stopień wystąpił u 1 pacjenta (3,45%). W 

14 dobie badania objawy OM utrzymywały się u 12 chorych (41,38%). Najcięższy 4 stopień 

OM obserwowano u 2 pacjentów (6,9%). Nie wykazano istotnych statystycznie zależności 

między stopniem OM 7 dni po przeszczepie a stopniem OM w 14 dobie po autoHSCT. W 



badanej grupie istotnie częściej występowały trudności z połykaniem w 7 dobie oraz 

mówieniem w 7 i 14 dobie po przeszczepie u pacjentów z 3 i 4 stopniem OM. Nie 

stwierdzono istotnych zależności między stanem higieny jamy ustnej a stopniem OM. 

Wartości odsetkowe %BDCA1+19-, %BDCA2+123+ oraz %FoxP3 również nie korelowały z 

OM. Stwierdzono istotnie bardziej nasiloną suchość błony śluzowej wraz ze wzrostem 

wartości %BDCA1+19- oraz %BDCA2+123+ w badanej grupie w 7 dobie po autoHSCT. 

W odróżnieniu od danych z piśmiennictwa nie wykazano związku między OM a 

stanem higieny jamy ustnej. Subiektywne odczucia pacjentów nie zawsze pokrywają się z 

kliniczną manifestacją OM. Jedynie częstość występowania trudności z połykaniem i 

mówieniem rośnie wraz ze stopniem OM. Nie wykazano przydatności rutynowego 

oznaczania %BDCA1+19-, %BDCA2+123+ oraz %FoxP3 przed kondycjonowaniem, jako 

czynnika prognostycznego wystąpienia OM po autoHSCT. Stwierdzono jedynie, iż wyższe 

wartości %BDCA1+19- oraz %BDCA2+123+ przed przeszczepem wiążą się z nasileniem 

odczuwanej suchości błon śluzowych jamy ustnej w 7 dobie po autoHSCT. 



ABSTRACT 

Oral mucositis (OM) is one of the most common complications in patients undergoing 

autologous hematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT). This local inflammation is 

regulated by immunocompetent cells, which include e.g. dendritic cells (DCs) and regulatory 

T lymphocytes (Tregs). The aim of the study was to asses a correlation between the 

immunophenotypes of dendritic cells and regulatory T lymphocytes and oral mucositis in 

patients undergoing the autoHSCT procedure, to analyze the degree of mucosal damage and 

the severity of OM symptoms, as well as the subjective assessment of patients regarding the 

impairment of oral functions seven (+7) and fourteen (+14) days after autoHSCT. 

The study included 29 patients, 20 patients (68.9%) with multiple myeloma, 2 patients 

(6.9%) with Hodgkin's lymphoma and 7 (24.14%) patients with non-Hodgkin's lymphoma 

qualified for high-dose chemotherapy followed by autoHSCT in Department of 

Hematooncology and Bone Marrow Transplantation in Lublin. All patients underwent a 

detailed oral health assessment and hygiene instruction prior to the transplant procedure. The 

material covered by the analysis was venous blood taken before conditioning during routine 

diagnostic tests. Flow cytometry was used to evaluate the immunophenotype of circulating 

immature dendritic cells and regulatory T cells. The OTS index according to WHO (Oral 

Toxicity Scale) was used to assess the severity of OM. Oral Deposit Index (ODI) according to 

Mombelli was used to determine oral hygiene. The subjective sensations of pain and dry 

mouth were assessed with the use of Visual Analogue Scale (VAS). There were also reports 

of a burning sensation in the mouth, changes in taste, difficulty in speaking and swallowing. 

OM occurred in 21 patients (72.41%) on day 7 after autoHSCT. The largest group 

consisted of patients with grade 1 OM (37.93%), and grade 4 occurred in 1 patient (3.45%). 

On day 14 of the study, symptoms remained in 12 patients (41.38%). The heaviest grade 4 

was observed in 2 patients (6.9%). There was no statistically significant relationship between 

the OM level 7 days after transplantation and the OM level on day 14 after autoHSCT. 

Difficulties with swallowing on the 7th day and with speaking on the 7th and 14th days after 

transplantation were significantly more frequent in the study group in patients with OM 

grades 3 and 4. There were no significant correlations between the oral hygiene status and the 

OM grade. The %BDCA1 + 19-, %BDCA2+123+ and %FoxP3 also did not correlate with 

OM. Mucosal dryness was found to be significantly more intense with an increased 

%BDCA1+19- and %BDCA2+123+ values in the study group on 7th day after autoHSCT. 



Contrary to the literature data, no relationship has been found between OM and oral 

hygiene. Subjective feelings of patients do not always coincide with the clinical manifestation 

of OM. Only the incidence of swallowing and speaking difficulties increases with the degree 

of OM. The routine determination of %BDCA1+19-, % BDCA2+123+ and %FoxP3 before 

conditioning as a prognostic factor for OM occurrence after autoHSCT has not been 

demonstrated. It was only found that higher values of %BDCA1+19- and %BDCA2+123+ 

before transplantation were associated with the increased dryness of the oral mucosa on 7th 

day after autoHSCT. 


