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1.Imię i nazwisko: Paweł Jaromir Zawadzki 
 
Zajmowane stanowisko: po. Kierownika Kliniki, Adiunkt  

Miejsce pracy: Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy 

ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe/artystyczne- z podaniem nazwy, miejsca i roku 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

23 VI 2005 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dziedzinie 

Stomatologia po przedłożeniu rozprawy doktorskiej pod tytułem: “Ocena stanu jamy ustnej ze 

szczególnym uwzględnieniem występowania drobnoustrojów jako czynników ryzyka infekcji 

u pacjentów z upośledzeniem umysłowym.”  

2004 Dyplom specjalizacji w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.  

1999 Dyplom specjalizacji I stopnia z zakresu Chirurgii Stomatologicznej. 

1995 Dyplom lekarza stomatologa – Akademia Medyczna w Warszawie. 

1990 – 1995 Studia stomatologiczne na Oddziale Stomatologicznym I Wydziału Lekarskiego 

Akademii Medycznej w Warszawie 

1987 – 1989 Studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu 

1986 – 1987 Pomaturalne Studium Medyczne w Warszawie na Wydziale Analityki 

Medycznej 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu 

VII 2015 – nadal po. Kierownika Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, 

Chirurgii Jamy ustnej i Implantologii 

2005 – VII 2015 Adiunkt w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii 

Jamy ustnej i Implantologii 

1998 – Asystent w Państwowym Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus w Warszawie w 

II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 

1996 – 1998 Asystent Akademii Medycznej w II Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 

pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Janusza Piekarczyka 

1995 – 1996 Staż podyplomowy w klinikach Akademii Medycznej w Warszawie. 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65 poz. 595, ze zm.)  

4a. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 Osiągniecie naukowe zgłoszone do postępowanie habilitacyjnego stanowi cykl 11 prac, 

p.t. „Ocena microbiota jamy ustnej z identyfikacją ich środowiskowych rezerwuarów - 

potencjalnych infekcyjnych czynników powikłań około-zabiegowych u pacjentów, 

wymagających postępowania chirurgicznego”  

Łączna wartość bibliometryczna tych prac wynosi 144 pkt. MNiSW i IF = 4,445,  

/ w tym jako pierwszy autor w 7 pracach: 112 pkt. MNiSW i IF= 4,134/.  

  

4b. Wykaz publikacji stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej (od najnowszych) 

1. Zawadzki PJ, Perkowski K, Padzik M, MierzwiNska-Nastalska E, Szaflik JP, Conn DB, 

Chomicz L. Examination of Oral Microbiota Diversity in Adults and Older Adults as an 

Approach to Prevent Spread of Risk Factors for Human Infections.Hindawi Publishing 

Corporation, BioMed Research International,Volume 2017, Article ID 8106491, 7 pages 

https://doi.org/10.1155/2017/8106491                      IF 2,476  25 pkt MNiSW  

2. Zawadzki PJ (autor koresp), Perkowski K, Kotlarski M, Pietruczuk-Padzik A, Chomicz 

L. Comparative study on the usefulness of Gentamycin-containing collagen implants in the 

treatment of patients with osteitis and osteomyelitis of the craniofacial skeleton. Ann Agric 

Environ Med. 2017,24 (2):299-302.                                    IF 0,829  20 pkt MNiSW    

3. Zawadzki PJ (autor koresp), Perkowski K, Starościak B, Baltaza W, Padzik M, 

Pionkowski K, Chomicz L. Identification of infectious microbiota from oral cavity 

environment of various population group patients as a preventive approach to human health 

risk factors. Ann Agric Environ Med. 2016, Dec 23;23(4):566-569. IF 0,829 20 pkt MNiSW    

4. Zawadzki PJ (autor koresp), Perkowski K, Starościak B, Dybicz M, Baltaza W, 

Pionkowski K, Chomicz L. Evaluation of selected oral cavity microbiota – risk factors of 

management complications in patients with masticatory system disorders. Annals of 

Parasitology 2016, 62(1):71–76.                                                                  15 pkt MNiSW                                                             

5. Zawadzki PJ (autor koresp), Starościak B, Perkowski K, Baltaza W, Padzik M, 

Pionkowski K, Chomicz L, Comparative assessment of selected intraoral microorganisms – 

potential factors for peri-surgical management complications. Annals of Parasitology. 2016 

Oct 1;62(3):233-237.        15 pkt MNiSW    
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6. Zawadzki P, Starościak B, Baltaza W, Dybicz M, Pionkowski K, Pawłowski W, Kłyś M, 

Chomicz L. The health risk induced in human environments by food pests of Plodia 

interpunctella related to disclosure of their role as reservoirs of infectious microbiota. 

Przegląd epidemiologiczny, Epidemiological review 2016;70(4): 619-629                                                      

          12 pkt MNiSW    

 7. Perkowski K, Zawadzki PJ, Starosciak B, Dybicz M, Padzik M, Marczynska-Stolarek M, 

Chomicz L. Components of oral microbiome as potential risk factors of local and general 

infections in patients with and without congenital malformations of masticatory system. 

Postępy Mikrobiol 2016;55(1):57-67.     IF 0,311  15 pkt MNiSW   

8. Chomicz L, Starościak B, Olędzka G, Zawadzki P, Piekarczyk P, Graczyk Z, Piekarczyk 

B, Padzik M, Graczyk TK. Studies on the oral cavity microorganisms as the risk factors of 

local/general infections in patients of different population groups requiring the surgical 

procedure. Chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa i ortopedia szczękowa 
2009;4(4):149-156.         6 pkt MNiSW            

9. Chomicz L, Zawadzki P, Piekarczyk P, Siemińska B, Perkowski K, Starościak B, 

Szałwiński M, Korczyc A. Ocena wybranych składników ontocenozy jamy ustnej jako 

potencjalnych czynników powikłań przed i po-zabiegowych. I. Grzyby oportunistyczne i 

pierwotniaki w jamie ustnej pacjentów chorych przewlekle z zaburzeniami 

stomatognatycznymi. Chirurgia Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa i Ortopedia Szczękowa 

2007;2(1-2):26-32                    6 pkt MNiSW                                        

10. Zawadzki PJ, Starościak B, Dybicz M, Perkowski K, Baltaza W, Kłyś M, Pionkowski K, 

Jaśniewska E, Chomicz L. Opportunistic strains - risk factors of infections in humans - 

detected in synanthropic arthropods occurring inside and in vicinity of health facilities. In: 

Arthropods. Interrelations inthe host-ectoparasite-pathogen system. Edited by A. Buczek, C. 

Błaszak. Lubin: Koliber, 2016:89-96  /rozdział w monografii/             5 pkt MNiSW  

11.Chomicz L, Starościak B, Dybicz M, Chruścikowska A, Baltaza W, Pilich I, Perkowski K, 

Nowakowska J, Zawadzki P, Padzik M, Wroczyński P. 2015. The role of developmental 

stages of Plodia interpunctella (Arthropoda, Insekta) as reservoirs/ vectors of pathogenic 

fungi distributed in the human environment. In: Arthropods in the contemporary world. (Ed.: 

A.Buczek, C. Błaszak), Koliber, Lublin, 2015, 327-333. /rozdział w monografii/     5 pkt 

MNiSW       
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W załączeniu: 

- Kopie prac stanowiących osiągnięcie naukowe oraz Oświadczenia współautorów o 

indywidualnym wkładzie autorskim - Załącznik 6. 

 

4c. Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

 

Cel prac  

Publikacje, stanowiące podstawę rozprawy habilitacyjnej, obejmują prace, zrealizowane w 

obszarze badawczym, dotyczącym microbiota jamy ustnej, potencjalnych czynników 

powikłań u pacjentów, wymagających postępowania chirurgicznego.  

Prace te stanowią kontynuację zainteresowań, zapoczątkowanych w ramach badań, 

związanych   z moją rozprawą doktorską.     

Celem badań, realizowanych przez dr P.J. Zawadzkiego, których przedmiot stanowiła 

ocena potencjalnie infekcyjnych dla ludzkiego organizmu microbiota, kolonizujących 

jamę ustną, było rozszerzenie oraz dostarczenie nowej wiedzy o gatunkach /szczepach 

mikroorganizmów jako prawdopodobnych specyficznych czynnikach ryzyka powikłań 

około - zabiegowych u pacjentów z różnych grup populacyjnych.  

Celem badań nad składnikami mikrobiomu jamy ustnej była także próba identyfikacji 

ich prawdopodobnych źródeł poza-organizmalnych - środowiskowych rezerwuarów/ 

wektorów, czynników transmisji i dyspersji szczepów patogenicznych do- oraz wewnątrz 

obiektów szpitalnych.  

Prace badawcze wykonane zostały przy współudziale Klinik i Zakładów Wydz. Lekarsko - 
Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu 
WUM, Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM, I oraz II Wydziału Lekarskiego 
WUM, Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej / Międzywydziałowego 
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni – Zakładzie Parazytologii Tropikalnej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Laboratoire de Parasitologie- Mycologie w l’Hopital 
Delafontaine w ST.Denis, Francja, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 
Baltimore, MD, USA.   
 
Prezentowana rozprawa habilitacyjna jest całościowym podsumowaniem badań, 

wykonanych w latach 2006-2017.  

Stanowią one wkład w rozwój/aktualizację działań, ukierunkowanych na zapobieganie 

zagrożeniom zdrowia indywidualnego /publicznego, generowanym przez microbiota 

jamy ustnej. Działania te zwykle prowadzone są odnośnie wybranych kategorii 
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drobnoustrojów, najczęściej z zastosowaniem empirycznej terapii antybiotykowej, 

często prowadzącej do wzrostu presji selekcyjnej i lekooporności.  

Postępowanie kontrolno- prewencyjne, uwzględniające dane o specyficznym 

zróżnicowaniu składników mikrobiomu jamy ustnej o potencjale infekcyjnym, 

uzyskiwane w trybie bieżącym, przy holistycznym podejściu do problemu ryzyka 

śródoperacyjnego, powinno być  

traktowane jako niezmiernie ważne dla praktyki klinicznej. Bardzo pożądane byłoby, 

aby działanie takie wdrożono nie tylko jako standardowe narzędzie minimalizujące 

ryzyko powikłań około -zabiegowych, ale również jako środek podnoszący skuteczność 

leczenia chirurgicznego.  

 

Wprowadzenie.  

Składniki ontocenozy jamy ustnej stanowiły przedmiot badań, prowadzonych w różnych 

ośrodkach w Polsce i na Świecie, jednak większość z nich dotyczyła czynników, związanych 

z - uznanymi za choroby społeczne- próchnicą oraz chorobą przyzębia. Microbiota nie 

łączone z tymi dwiema chorobami badane były znacznie rzadziej. Pojedyncze 

mikroorganizmy i tworzące biofilm ich mikrokolonie, przylegające do stałych miękkich i 

twardych powierzchni, stanowią zbiór różnych kategorii drobnoustrojów. Synergistyczne i 

antagonistyczne oddziaływania między rezydującymi składnikami mikrobiomu, w tym 

potencjalnie chorobotwórczymi oraz mechanizmy obronne ludzkiego organizmu 

przeciwdziałają nadmiernemu namnażaniu się poszczególnych kategorii mikroorganizmów, 

utrzymując je we względnej, dynamicznej - labilnej równowadze.  

Podkreśla się, że utrata tej homeostazy prowadzi do selektywnego rozwoju rezydujących 

drobnoustrojów płytki nazębnej i błony śluzowej oraz do zasiedlania jamy ustnej przez 

egzogenne, oportunistyczne i chorobotwórcze szczepy. Rola drobnoustrojów- składników 

ontocenozy jamy ustnej - jako czynników rozwoju lokalnych oraz ogólnoustrojowych stanów 

patologicznych poznana jest w różnym stopniu w odniesieniu do poszczególnych kategorii 

mikroorganizmów: bakterii, grzybów, pierwotniaków. Wielospecjalistyczne badania nad 

wzajemnym oddziaływaniem microbiota, występujących w jamie ustnej, reprezentujących 

różne grupy taksonomiczne, podjęto w końcu lat 90 ubiegłego wieku w ośrodku 

warszawskim; niektóre patogeny wykrywano częściej u pacjentów z chorobami układowymi i 

wadami wrodzonymi.  
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Uzyskanie wiedzy o występowaniu drobnoustrojów - czynników etiologicznych ko-infekcji w 

mikrobiomie jamy ustnej osób chorych przewlekle jest szczególnie ważne ze względu na 

prognozowanie ryzyka wystąpienia powikłań i podjęcie ewentualnych środków zaradczych.  
 

Omówienie osiągnięcia naukowego zgłoszonego do postępowania habilitacyjnego  

Dane, ujęte w poszczególnych publikacjach, stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej, 

były analizowane w aspekcie roli microbiota jamy ustnej jako czynników ryzyka powikłań u 

pacjentów, wymagających postępowania chirurgicznego. 

Ważny aspekt prac ostatniej dekady stanowiły, nadal stosunkowo nieliczne, badania, 

dotyczące zależności między składnikami ontocenozy jamy ustnej, a zaburzeniami narządu 

żucia, w odniesieniu do lokalnych, wrodzonych, strukturalnych, metabolicznych i 

uogólnionych chorób. W Polsce relacje między pierwotniakami, grzybami i bakteriami, które 

mogą kolonizować jamę ustną, w odniesieniu do stanu ludzkiego organizmu nie były 

intensywnie badane.  

Zróżnicowanie składników mikrobiomu jamy ustnej zależy od wielu biotycznych i 

abiotycznych oddziaływań, m. innymi od wieku - czynnika niemodyfikowalnego, 

wpływającego na kondycję immunologiczną ludzkiego organizmu. Dane piśmiennictwa 

wskazują na wyraźny wzrost w ostatnich latach długości ludzkiego życia; zjawisko to 

obserwuje się także w Polsce.  

Zagadnienie to stało się przedmiotem analizy retrospektywnej ujętej w publikacji nr 1 

/Zawadzki PJ, Perkowski K, Padzik M, MierzwiNska-Nastalska E, Szaflik JP, Conn D,B, 

Chomicz L. Examination of Oral Microbiota Diversity in Adults and Older Adults as an 

Approach to Prevent Spread of Risk Factors for Human Infections.Hindawi Publishing 

Corporation, BioMed Research International,Volume 2017, Article ID 8106491, 7 pages 

https://doi.org/10.1155/2017/8106491   

IF 2,476  25 pkt MNiSW/.   

Jakkolwiek dłuższy czas  życia jest pozytywnym zjawiskiem, jego konsekwencją jest wzrost 

liczebności tej grupy populacyjnej - osób w starszym i podeszłym wieku z różnymi 

problemami zdrowotnymi, w tym wymagających postępowania chirurgicznego. Wyniki tej 

porównawczej analizy wykazały wyraźne, zależne od wieku, różnice w prewalencji 

poszczególnych kategorii potencjalnie patogenicznych microbiota: bakterii, pierwotniaków i 

grzybów, syntetycznie zilustrowane w Tabeli 1. Zwraca uwagę, w miarę zaawansowania 

wieku, wyższa ekstensywność Entamoeba gingivalis, pełzaka dziąsłowego o uznanej 

aktywnej roli w stanach patologicznych przyzębia. U badanych w starszym wieku wykrywano 
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także cysty amfizoicznych pełzaków Acanthamoeba sp, czynnika etiologicznego ciężkich 

stanów patologicznych OUN, pełzakowego zapalenia rogówki, izolowanych w środowisku 

szpitalnym jako zanieczyszczenie chirurgicznych narzędzi, wektorów kilkudziesięciu 

patogenicznych gatunków bakterii transmitowanych wewnątrzkomórkowo. Obecność 

grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida stwierdzono u osób ze wszystkich 

analizowanych grup - dorosłych i starszych dorosłych. Wykrywane w różnych ontocenozach 

ludzkiego organizmu, w rozwoju endogennych zakażeń oportunistycznych, często o ciężkim 

przebiegu, stanowią poważny problem medyczny u pacjentów z zaburzeniami i defektami 

reakcji obronnej. Analiza wyników oceny mikroskopowej i testów mikrobiologicznych 

wykazała także obecność u wszystkich starszych pacjentów pewnych oportunistycznych 

szczepów Gram dodatnich i Gram ujemnych bakterii. W szczególności szczepy 

oportunistyczne Enterococcus faecalis wykrywane u osób z zaburzeniami narządu żucia, 

wymagających leczenia chirurgicznego znane są jako czynniki etiologiczne zakażeń 

szpitalnych, w tym stomatopatii, pneumonia, szpitalnych zakażeń układu moczowego, 

szczególnie groźnych dla osób w starszym wieku.  

Izolowane u pacjentów z wszystkich analizowanych grup wiekowych bakterie z rodzaju 

Staphylococcus, uczestniczące w formowaniu biofilmu, to m. innymi potencjalne czynniki 

lokalnych powikłań około-zabiegowych i ryzyka rozsianych zakażeń zakładowych.  

Wyniki tej retrospektywnej analizy stanowią kolejny dowód, że także mikrobom jamy ustnej 

osób w zaawansowanym wieku stanowi swoisty rezerwuar infekcyjnych microbiota. 

Wskazują one zarazem na pilną potrzebę zwrócenia większej uwagi na zróżnicowanie 

microbiota jamy ustnej tej liczebnie narastającej grupy populacyjnej, z uwzględnieniem 

postępu wiedzy o ryzyku rozsiania zakażeń indukowanych przez bakterie, grzyby 

drożdżopodobne i pierwotniaki.  

Przed-zabiegowa kontrola drobnoustrojów jamy ustnej jest niezbędna w prewencji dyspersji 

microbiota, powodujących rozwój infekcji oportunistycznych, czynników ryzyka powikłań 

około-terapeutycznych, szczególnie groźnych dla osób starszych i w podeszłym wieku. 

Kolejny problem badawczy, przedstawiony w publikacji nr2 /Zawadzki PJ, Perkowski K, 

Kotlarski M, Pietruczuk-Padzik A, Chomicz L. Comparative study on the usefulness of 

Gentamycin-containing collagen implants in the treatment of patients with osteitis and 

osteomyelitis of the craniofacial skeleton. Ann Agric Environ Med. 2017,24(2),299-302.  IF 

0,829 20 pkt MNiSW/ dotyczył zastosowania kolagenowego implantu, zawierającego 

gentamycynę w leczeniu pacjentów z osteitis i osteomyelitis twarzoczaszki. Retrospektywnie 

oceniono 103 pacjentów w wieku 22–86 lat; 54 operowanych z różnych wskazań: urazów, 
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ekstrakcji, granuloma, guzów i in., leczonych z zastosowaniem tego implantu (Garamycin, 

EusaPharma, Europe); 49 pacjentów z osteomyelitis leczonych standardowo stanowiło grupę 

kontrolną. Pacjenci obu grup otrzymali antybiotykoterapię przedoperacyjną. Post-operacyjne 

leczenie antybiotykowe stosowane było indywidualnie, zależnie od oceny klinicznej i 

wyników testów mikrobiologicznych wykonanych z użyciem mikroskopii świetlnej i 

konwencjonalnych kultur technikami in vitro w celu specyficznej identyfikacji bakterii. 

Wykryto m. innymi Gram dodatnie Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus epidermidis 

MRCNS oraz Gram - ujemne Enterobacteriaceae - potencjalne czynniki etiologiczne 

zapalenia dziąseł i zakażeń endodontycznych oraz zagrożenia lokalnymi powikłaniami około 

operacyjnymi. . Przedłużona antybiotykoterapia może sprzyjać lekooporności oraz zwiększać 

efekt intoksykacji; 

Użycie implantu może być pomocne w redukowaniu niekorzystnego efektu długotrwałego 

stosowania antybiotyku u takich pacjentów. Ocena uzyskanych wyników wykazała, że 

zastosowanie gąbki gentamycynowej w powiązaniu z zabiegiem chirurgicznym, oprócz 

efektu antybakteryjnego wpłynęło na znaczne skrócenie czasu antybiotykoterapii oraz 

hospitalizacji. 

Dalsze randomizowane badania są niezbędne dla walidacji tych wyników. 

 W pracy nr.3 /Zawadzki PJ (autor koresp.), Perkowski K, Starościak B, Baltaza W, Padzik 

M, Pionkowski K, Chomicz L. Identification of infectious microbiota from oral cavity 

environment of various population group patients as a preventive approach to human health 

risk factors. Ann Agric Environ Med. 2016, Dec 23;23(4):566-569. IF 0,829 20 pkt MNiSW/ 

dokonano porównawczej analizy oportunistycznych i patogenicznych microbiota, 

potencjalnych czynników zagrożenia zdrowia, które mogą kolonizować jamę ustną pacjentów 

z różnych grup populacyjnych, leczonych stomatologicznie i chirurgicznie. W tej pracy o 

charakterze interdyscyplinarnym oceniono dane kliniczne i mikrobiologiczne osób z 

chorobami układowymi w wieku 20-55 lat, reprezentujących rzadko badane pod tym 

względem, trudne terapeutycznie grupy populacyjne: pacjentów z wadami wrodzonymi 

narządu żucia po chirurgicznym zamknięciu rozszczepu wargi i podniebienia oraz po 

przeszczepieniu nerki, leczonych immunosupresyjnie. Pacjenci wszystkich grup byli leczeni 

stomatologicznie. Grupę kontrolną stanowili pacjenci ogólnie zdrowi, leczeni zachowawczo, 

niewymagający postępowania chirurgicznego. Badanie kliniczne jamy ustnej obejmowało 

stan tkanek miękkich, zębów, przyzębia oraz warunki zgryzowe. Przeanalizowano dane 

uzyskane z oceny preparatów bezpośrednich z wymazów z jamy ustnej oraz z testów in vitro, 

umożliwiających specyficzną identyfikację bakterii. Analiza wyników wykazała istotne 
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różnice w stanie jamy ustnej pacjentów z poszczególnych grup. Największe zaburzenia 

zgryzu oraz deformacje tkanek miękkich występowały w grupie pacjentów z wadami 

rozszczepowymi. Największą ekstensywność stanu zapalnego przyzębia stwierdzano w grupie 

pacjentów po transplantacji. Nasilenie wymienionych nieprawidłowości było najmniejsze w 

grupie kontrolnej. Ocena wyników badań mikrobiomu jamy ustnej pacjentów, należących do 

poszczególnych grup populacyjnych, wykazała obecność różnych szczepów patogenicznych i 

oportunistycznych bakterii Gram dodatnich i Gram-ujemnych. Poza typowymi, rezydującymi 

gatunkami, wykrywano liczne paciorkowce fekalne: E. faecalis, E. faecium; także gronkowce 

S. aureus były znamiennie częściej izolowane w grupach badanych niż w grupie kontrolnej. 

Stwierdzono występowanie istotnych różnic w składzie mikrobiomu jamy ustnej pomiędzy 

badanymi grupami i grupą kontrolną. Patogeniczne i oportunistyczne mikroorganizmy, 

wyizolowane w badanych grupach, mogą być czynnikami etiologicznymi lokalnych stanów 

zapalnych. Kolonizacja jamy ustnej przez potencjalnie patogeniczne bakterie stanowi ryzyko 

ich transmisji do innych tkanek i narządów i tym samym - ryzyko rozwoju ogólnoustrojowych 

zakażeń, szczególnie niebezpiecznych dla pacjentów z upośledzona odpornością. Aktualna 

wiedza o składzie oraz lokalnych i uogólnionych skutkach obecności patogenicznych 

microbiota, zdolnych do kolonizacji jamy ustnej, jest kluczowa dla obniżenia ryzyka 

zdrowotnego pacjentów. Rozwój technologiczny, postęp w sekwencjonowaniu, nowe dane o 

możliwości identyfikacji szczepów „niekulturowalnych” potwierdzające, że jama ustna jest 

jednym z najbardziej różnorodnych taksonomicznie rejonów ludzkiego ciała, drugim po 

żołądku pod względem złożoności mikrobiologicznej, wpływają na nasze rozumienie 

znaczenia microbiota dla zdrowia jamy ustnej oraz ogólnego. Zarazem jednak kultury in vitro 

nadal pozostają podstawową techniką identyfikacji zróżnicowania składników mikrobiomu.  

Wyniki badania mikrobiomu pacjentów z chorobami układowymi wykazały swoiste 

przesunięcie w wielogatunkowym składzie microbiota jamy ustnej w kierunku wyższej 

prewalencji szczepów potencjalnie chorobotwórczych, co wskazuje na wzrost ryzyka rozwoju 

infekcji uogólnionych, szczególnie groźnych dla osób z upośledzoną odpornością. Uzyskane 

dane wskazują, że konieczne jest systematyczne monitorowanie dynamiki microbiota jamy 

ustnej u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, traktowane nie tylko jako środek zapobiegania 

zakażeniom około-zabiegowym, ale także podnoszący skuteczność leczenia chirurgicznego.  

Zróżnicowanie wybranych kategorii microbiota: pierwotniaków i bakterii, wykrytych u 

pacjentów z zaburzeniami narządu żucia z niepełnosprawnością umysłową o różnej etiologii 

(w porównaniu do osób bez chorób wrodzonych leczonych zachowawczo) było oceniane pod 

kątem ich roli jako czynników ryzyka powikłań postępowania terapeutycznego i zostało 
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przedstawione w publikacji nr 4 /Zawadzki PJ, Perkowski K, Starościak B, Dybicz M, 

Baltaza W, Pionkowski K, Chomicz L. Evaluation of selected oral cavity microbiota – risk 

factors of management complications in patients with masticatory system disorders. Annals of 

Parasitology 2016, 62(1):71–76. 15 pkt MNiSW/.  

Materiał zebrany od każdego pacjenta z płytek nazębnych, periodontium i kieszonek 

zębowych był badany przy użyciu mikroskopii świetlnej, transmisyjnego mikroskopu 

elektronowego dla wykrycia pierwotniaków, a także rutynowo testowany w celu identyfikacji 

szczepów bakteryjnych. Enterokoki, Staphylococcus aureus, różne Enterobacteriaceae, a 

także oportunistyczne szczepy Klebsiella pneumonia i Pseudomonas aeruginosa były częściej 

wykrywane u pacjentów z upośledzeniem somatycznym i mentalnym, z trudnościami w 

utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej, wymagających leczenia klinicznego. Pierwotniaki 

Trichomonas tenax i Entamoeba gingivalis, o potwierdzonym patogenicznym oddziaływaniu 

na jamę ustną i sąsiednie struktury identyfikowano z wyższą prewalencję u starszych 

pacjentów z chorobą wrodzoną. Analiza wykazała, że zaburzenia narządu żucia osób z 

wrodzoną niepełnosprawnością somatyczną i mentalną mogą sprzyjać naruszeniu homeostazy 

jamy ustnej, zmieniać jej lokalną ekologię 

i powodować jej kolonizację przez egzogenne oportunistyczne/patogeniczne gatunki, bakterie 

i pierwotniaki, czynniki ryzyka infekcji około-zabiegowych. W pierwszych znanych studiach 

nad potrzebami zdrowotnymi pacjentów z upośledzeniem umysłowym, opublikowanym w 

2012r. w British Dental Journal podkreśla się gorszy stan zdrowia jamy ustnej w tej 

specyficznej grupie populacyjnej w porównaniu z populacja ogólną. Pacjenci ci należą do 

grupy wysokiego ryzyka rozwoju nie tylko infekcji lokalnych, ale także rozsiania 

patogenicznych mikroorganizmów z jamy ustnej do innych narządów. Z tego powodu 

właściwa ocena microbiota jamy ustnej przed i podczas terapii i adekwatna prewencja 

powinny być wzięte pod uwagę jako kluczowe w celu uniknięcia infekcji i następczych 

powikłań około- operacyjnych. 

W pracy nr 5 /Zawadzki PJ, Starościak B, Perkowski K, Baltaza W, Padzik M, Pionkowski 

K, Chomicz L, Comparative assessment of selected intraoral microorganisms – potential 

factors for peri-surgical management complications. Annals of Parasitology. 2016 Oct 

1;62(3):233-237 15 pkt MNiSW/ przedstawiono analizę wyników badań, obejmujących 

identyfikację mikroorganizmów jamy ustnej pacjentów z nowotworem języka, szczęki, 

żuchwy, wymagających przewlekłego postępowania, chirurgicznego, w porównaniu do 

mikrobiomu osób bez zmian nowotworowych, leczonych zachowawczo. U pacjentów 

objętych analizą wykonano badania podmiotowe i przedmiotowe oraz jakościowe badania 



	 -	12	-	

parazytologiczne, bakteriologiczne i mikologiczne. Ocena kliniczna wykazała zmiany, 

bardziej nasilone u osób z chorobą nowotworową niż u leczonych zachowawczo, m. in. w 

stanie błony śluzowej, związane z płytką nazębną, braki zębowe, próchnicę zębów, 

zaawansowany stan zapalny przyzębia. Retrospektywna analiza wyników, uzyskanych w 

bezpośrednich badaniach z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz kultur in vitro 

wykazała u wszystkich badanych typowe gatunki rezydujące - Gram dodatnie bakterie z 

grupy Streptococcus viridans. Zidentyfikowano też microbiota, reprezentujące różne 

kategorie mikroorganizmów potencjalnie patogenicznych. Drożdżopodobne grzyby, głównie 

z grupy C. albicans, notowano z wysoką prewalencją, sięgającą 93.7% u pacjentów z 

nowotworem, w porównaniu ze znamiennie niższą 25% ekstensywnością u pacjentów bez 

neoplazmatycznych zmian, leczonych zachowawczo. Spośród pierwotniaków jamy ustnej 

jedynie pełzak dziąsłowy Entamoeba gingivali był sporadycznie wykrywany tylko u kilku 

pacjentów z nowotworem. Bakterie Gram dodatnie Enterococcus faecalis, Gram-negatywne 

Enterobacteriaceae: Escherichia coli, Enterobacter agglomerans, Enterobacter sp. znane jako 

czynniki etiologiczne poważnych infekcji: stomatopatii, pneumonia, zakażeń szpitalnych 

układu moczowego itp.  

Wyniki analizy wykazały swoiste przesunięcie w składzie microbiota jamy ustnej pacjentów z 

nowotworem, wymagających leczenia chirurgicznego, z bardzo wysoką prewalencją grzybów 

z rodzaju Candida, znanych czynników endogennych i egzogennych około zabiegowych 

zakażeń oportunistycznych, których następstwem może być kandydoza narządowa, 

stanowiąca poważny problem medyczny szczególnie u osób z zaburzeniami odporności. 

Aktualne dane o występowaniu potencjalnie patogenicznych gatunków w mikrobiomie jamy 

ustnej analizowanych pacjentów z trudnej terapeutycznie grupy populacyjnej są bardzo ważne 

klinicznie i powinny być uwzględniane w celu uniknięcia ryzyka rozwoju powikłań około- 

operacyjnych.  

Poglądowa praca nr 7 /Perkowski K, Zawadzki PJ, Starosciak B, Dybicz M, Padzik M, 

Marczynska-Stolarek M, Chomicz L. Components of oral microbiome as potential risk factors 

of local and general infections in patients with and without congenital malformations of 

masticatory system. Postępy Mikrobiol 2016;55(1):57-67. IF 0,311 15 pkt MNiSW/ dotyczy 

badań nad składnikami mikrobiomu: bakteriami, pierwotniakami i grzybami, prowadzonych 

w grupie populacyjnej pacjentów z wadami wrodzonymi narządu żucia o niejednolitej 

etiologii, wymagających leczenia ortodontycznego.  

 Uwzględniono dane o potencjalnych czynnikach infekcji lokalnych i uogólnionych, 

wykrywanych w tej grupie populacyjnej - w porównaniu do składników ontocenozy jamy 



	 -	13	-	

ustnej pacjentów bez wad wrodzonych narządu żucia. Dokonano przeglądu piśmiennictwa z 

uwzględnieniem 104 prac z lat 1987-2015, w większości publikacje oryginalne po 2007 roku. 

Cytowane prace własne dotyczyły badań nad microbiota jamy ustnej tej szczególnej grupy 

populacyjnej. Przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno występowanie wad 

wrodzonych, jak i leczenie ortodontyczne, stosowane w tej grupie pacjentów, wpływały 

znacząco na równowagę środowiska jamy ustnej, przyczyniając się do zmian w mikrobiomie. 

W odniesieniu do bakterii jest to zwiększona ekstensywność bakterii próchnico-twórczych i 

charakterystycznych dla chorób przyzębia, wzrost liczby beztlenowych i względnie 

beztlenowych szczepów bakterii, form ruchomych oraz gatunków potencjalnie 

chorobotwórczych: Gram-dodatnich paciorkowców fekalnych, mikrokoków oraz Gram-

ujemnych ziarenkowców i pałeczek. U ok. 44% pacjentów z wadami rozszczepowymi 

wykrywane były w jamie ustnej Gram-dodatnie paciorkowce fekalne Enterococcus faecalis, 

E. faecium, mikrokoki Micrococcus luteus- czynniki etiologiczne infekcji lokalnych (ropnie) 

oraz rozsianych/ uogólnionych: zakażeń dróg moczowych, dróg żółciowych, wsierdzia i in. 

Wśród microbiota jamy ustnej analizowanych pacjentów występowały też patogeniczne 

szczepy gronkowca Staphylococcus aureus, łatwo rozprzestrzeniające się z miejsca 

kolonizacji w jamie ustnej, powodujące ropnie, bardzo groźne zakażenia układowe, zakażenia 

endodontyczne, zapalenia kości żuchwy, ślinianek. Występowanie wśród microbiota jamy 

ustnej analizowanych pacjentów S. epidermidis zagraża zakażeniami lokalnymi: gronkowiec 

ten może być czynnikiem zapalenia kości żuchwy, dziąseł oraz zakażeń endodontycznych. W 

mikrobiomie jamy ustnej osób z wadami rozszczepowymi, leczonych przy użyciu aparatów 

ortodontycznych, stwierdzono istotnie wyższą prewalencję Protista: T. tenax i E. gingivalis w 

porównaniu z innymi grupami populacyjnymi. Stwierdzono także zbieżność między 

występowaniem wad wrodzonych twarzoczaszki i częstością izolowania drożdżopodobnych 

grzybów z rodzaju Candida. Zakażenia oportunistyczne tymi grzybami, często o ciężkim 

przebiegu, to poważny problem medyczny u pacjentów z zaburzeniami odporności. 

Stwierdzono istnienie korelacji między prewalencją grzybów drożdżopodobnych a -

odzwierciedlającymi niezadowalający stan jamy ustnej i nasilone procesy zapalne, 

wskaźnikami klinicznymi. U pacjentów z wadami wrodzonymi narządu żucia zmienione 

warunki anatomiczne oraz stosowanie aparatów ortodontycznych zaburzają homeostazę 

mikrobiomu jamy ustnej; zmiany w jego składzie mogą powodować wzrost ryzyka 

wystąpienia zakażeń́ lokalnych i ogólnoustrojowych. W dostępnym piśmiennictwie istnieje 

niewiele danych, dotyczących oceny częstości występowania bakterii oportunistycznych, 

pasożytniczych pierwotniaków oraz grzybów drożdżopodobnych w jamie ustnej osób z 
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wadami wrodzonymi narządu żucia, leczonych ortodontycznie. Niedostateczna wiedza o 

zagrożeniach, generowanych przez te składniki mikrobiomu pacjentów z wadami 

rozszczepowymi, w porównaniu do innych, bez takich wad, stanowi argument na rzecz 

prewencji przed-zabiegowej i monitorowania ontocenozy jamy ustnej w przebiegu leczenia. 

Kontynuacja badań nad skutkami zmian w składzie gatunkowym microbiota jamy ustnej 

pacjentów z wadami wrodzonymi struktur jamy ustnej jest konieczna ze względu na poważne 

ryzyko zakażeń lokalnych oraz ryzyko transmisji chorobotwórczych mikroorganizmów do 

innych tkanek i narządów. Uwzględnianie wyników takich badań przy podejmowaniu działań 

prewencyjnych może zmniejszyć zagrożenie powikłaniami około-terapeutycznymi.  

W publikacji nr 8 „Chomicz L, Starościak B, Olędzka G, Zawadzki P, Piekarczyk P, 

Graczyk Z, Piekarczyk B, Padzik M, Graczyk TK. Studies on the oral cavity microorganisms 

as the risk factors of local/general infections in patients of different population groups 

requiring the surgical procedure. Chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa i ortopedia 

szczękowa 2009;4(4):149-156” podjęto problem przed-zabiegowej oceny stanu klinicznego 

jamy ustnej oraz zróżnicowania składników jej mikrobiomu, z uwzględnieniem ich roli jako 

potencjalnych czynników powikłań około- operacyjnych u pacjentów z trudnych 

terapeutycznie grup populacyjnych z poważnymi chorobami układowymi, wymagających 

postępowania chirurgicznego. Te wieloośrodkowe badania objęły 90 osób w wieku 36-65lat z 

problemami stomatologicznymi, wymagającymi postępowania operacyjnego: pacjentów po 

transplantacji nerki z cukrzycą, po transplantacji nerki z cukrzycą i terapią insulinową, 

pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną oraz pacjentów bez chorób układowych 

leczonych zachowawczo. Izolaty uzyskane z wymazów z różnych okolic jamy ustnej badano 

w celu specyficznej identyfikacji mikroorganizmów w mikroskopowych preparatach mokrych 

i trwałych barwionych, a także różnicowano w kulturach in vitro. U wszystkich pacjentów po 

transplantacji nerki z cukrzycą oraz z upośledzeniem umysłowym, wymagających leczenia 

operacyjnego, występowały patologiczne zmiany w stanie jamy ustnej: nasilona próchnica 

zębów, rozchwianie zębów, patologiczne kieszonki, obrzęki i krwawienia z dziąseł, 

przewlekłe stany zapalne periodontium oraz polekowe przerosty dziąseł. W mikroskopowych 

preparatach wykryto pasożytnicze pierwotniaki Entamoeba gingivalis i Trichomonas tenax u 

pacjentów wszystkich badanych grup, jednak wysoką i nasilającą się z wiekiem prewalencję 

tych Protista obserwowano w grupie niepełnosprawnych. Testy in vitro wykazały obecność 

typowych paciorkowców jamy ustnej z grupy Streptococcus viridans u wszystkich badanych. 

Wśród microbiota, wykrytych za pomocą standardowych technik mikrobiologicznych, 

zidentyfikowano potencjalnie patogeniczne Gram dodatnie bakterie kałowe: Enterococcus 
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fecalis, E. faecium, Gram ujemne Enterobacteriaceae: Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae. Prewalencja tych bakterii była dużo wyższa (i nasilająca się wraz z wiekiem 

nawet do 75%) we wszystkich grupach pacjentów z chorobą ogólnoustrojową w porównaniu 

do ich ekstensywności w grupie leczonych zachowawczo (6-12%). Wykryto różne szczepy 

drożdżopodobnych grzybów z grupy Candida albicans, czynników etiologicznych ciężkich 

zakażeń lokalnych i uogólnionych; ich prewalencja była znacznie wyższa (~60 - 75%) u 

pacjentów po transplantacji z cukrzycą niż w grupie leczonych zachowawczo (8-12,5%). 

Porównawcza ocena wyników badań klinicznych oraz zróżnicowania składników 

mikrobiomu wykazała, że poważne zaburzenia metaboliczne wpływały na homeostazę jamy 

ustnej osób z chorobą ukladową. Zmiany w stanie jamy ustnej, związane z podstawową 

chorobą sprzyjały selektywnemu mnożeniu się microbiota, w tym oportunistycznych 

szczepów egzogennych, potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka. Analiza wyników 

wykazała, że u chorych z trudnych terapeutycznie grup populacyjnych wskazany jest nie tylko 

monitoring składników mikrobiomu; przed-zabiegowa ocena jamy ustnej pod kątem 

występowania w niej gatunków oportunistycznych jest szczególnie ważna i powinna być 

dokonywana obligatoryjnie, zwłaszcza przed planowanym zabiegiem w celu uniknięcia 

ryzyka rozwoju powikłań około- operacyjnych. 

Ocena porównawcza występowania w mikrobiomie jamy ustnej pierwotniaków i 

oportunistycznych grzybów jako potencjalnych czynników powikłań u chorych przewlekle, z 

niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami stomatognatycznymi stanowiła cel pracy nr 9  

„Chomicz L, Zawadzki P, Piekarczyk P, Siemińska B, Perkowski K, Starościak B, Szałwiński 

M, Korczyc A. Ocena wybranych składników ontocenozy jamy ustnej jako potencjalnych 

czynników powikłań przed i po-zabiegowych. I. Grzyby oportunistyczne i pierwotniaki w 

jamie ustnej pacjentów chorych przewlekle z zaburzeniami stomatognatycznymi. Chirurgia 

Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa i Ortopedia Szczękowa 2007;2(1-2):26-32  6 pkt 

MNiSW/. Zbadano relacje między wybranymi czynnikami biotycznymi a prewalencją 

analizowanych drobnoustrojów. Analizą objęto chorych z upośledzeniem umysłowym, w 

wieku 17-52lata, klasyfikowanych w trzech równolicznych grupach wiekowych. Chorzy byli 

leczeni stomatologicznie oraz chirurgicznie. Niepełnosprawność intelektualna stanowiła jeden 

z objawów u chorych z padaczką, fenyloketonurią, chorobą Littla, zespołem Downa, 

achondroplazją, u których występowały także inne zaburzenia sprzężone, m. in. 

niepełnosprawność ruchowa, otyłość, zaburzenia mowy, układu krążenia. Wszyscy pacjenci, 

w różnym stopniu, byli uzależnieni od pomocy osób trzecich. Większość przyjmowała 

pożywienie w formie zmiksowanej. Grupę kontrolną stanowili pacjenci leczeni 
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stomatologicznie, bez zaburzeń mentalnych i somatycznych, bez ogólnoustrojowych chorób, 

sklasyfikowani w identycznych, jak chorzy, grupach wiekowych. U pacjentów objętych 

analizą wykonane były badania podmiotowe i przedmiotowe oraz parazytologiczne, 

bakteriologiczne i mikologiczne. Badanie podmiotowe ukierunkowane było na ustalenie 

ewentualnych dolegliwości bólowych w obrębie narządu żucia, trybu życia pacjentów, 

higieny, diety. W badaniu przedmiotowym oceniano stan jamy ustnej: wady zgryzu, braki 

zębów, próchnicę zębów, stan zapalny przyzębia. W większości przypadków brak było 

współpracy ze strony niepełnosprawnych, wobec czego nie tylko zabiegi chirurgiczne, ale 

również dokładne badanie stomatologiczne wymagało zastosowania znieczulenia ogólnego. 

Wymazy pobrane z jamy ustnej użyto do gatunkowej identyfikacji pierwotniaków i 

wykrytych drożdżopodobnych szczepów Candida i oceny ich prewalencji. W grupie 

niepełnosprawnych stwierdzono występowanie wad zgryzu, obniżone napięcie mięśni twarzy 

i języka, zaawansowaną próchnicę i choroby przyzębia, braki zębów, zęby z miazgą w stanie 

zgorzelinowego rozpadu. Stan zapalny przyzębia o różnym nasileniu, związany z płytką 

nazębną, występował u wszystkich niepełnosprawnych. Zmiany były znacznie mniejsze u 

pacjentów grupy kontrolnej. W izolatach, uzyskanych od pacjentów wszystkich grup, oprócz 

rezydujących gatunków wykryto rzęsistki T. tenax oraz ameby E. gingivalis. Porównanie ich 

prewalencji wykazało istotne statystycznie różnice pomiędzy pacjentami niepełnosprawnymi i 

z grupy kontrolnej. Wyższą prewalencję pierwotniaków skorelowaną z nasilonym stanem 

zapalnym przyzębia stwierdzono u starszych pacjentów niepełnosprawnych. Ekstensywność 

grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida, wyizolowanych z wymazów, wykazywała 

podobną korelację z wiekiem pacjentów, jak w przypadku inwazji Protista. Analiza wyników 

wykazała, że 4-krotnie wyższa prewalencja Protista i grzybów uwarunkowana była m innymi 

ograniczoną zdolnością utrzymania właściwej higieny jamy ustnej, związaną z długotrwale 

oddziałującym głównym predysponującym czynnikiem- upośledzeniem umysłowym i 

somatycznym. Na stan dziąseł wpływały także inne czynniki, w tym konsystencja 

przyjmowanego pokarmu, powodująca a-funkcjonalny przerost dziąseł. Kolonizowanie jamy 

ustnej przez potencjalnie chorobotwórcze drobnoustroje, w warunkach obniżonej odporności i 

utraty homeostazy jamy ustnej pod wpływem czynników, związanych z chorobą podstawową, 

wzmaga ryzyko rozsiania współistniejących zakażeń do różnych ontocenoz ludzkiego 

organizmu i rozwoju infekcji oportunistycznych, często o ciężkim przebiegu. Zabiegi z 

zakresu stomatologii i chirurgii są szczególnie trudne u pacjentów z upośledzeniem 

umysłowym, wymagają indywidualnego podejścia i specjalnej troski. Przed-zabiegowa ocena 

występowania pierwotniaków i grzybów, włączenie postępowania prewencyjnego i 
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monitorowanie składu ontocenozy jamy ustnej w przebiegu leczenia po-zabiegowego 

powinny być traktowane jako standard dla uniknięcia powikłań miejscowych i 

ogólnoustrojowych. 

 Ważny, wcześniej nieanalizowany aspekt badań dotyczył prawdopodobnych 

pozaorganizmalnych źródeł potencjalnie patogenicznych egzogennych microbiota jamy 

ustnej. Problem ten został przedstawiony w trzech publikacjach oryginalnych o charakterze 

epidemiologicznym:  

w publikacji nr 6 „Zawadzki P, Starościak B, Baltaza W, Dybicz M, Pionkowski K, 

Pawłowski W, Kłyś M, Chomicz L. The health risk induced in human environments by food 

pests of Plodia interpunctella related to disclosure of their role as reservoirs of infectious 

microbiota. Zagrożenia zdrowia człowieka indukowane przez szkodniki żywności Plodia 

interpunctella jako rezerwuary infekcyjnych microbiota. Przegląd epidemiologiczny, 

Epidemiological review 2016;70(4): 619-629”, publikacji nr 10 „Zawadzki PJ, Starościak 

B, Dybicz M, Perkowski K, Baltaza W, Kłyś M, Pionkowski K, Jaśniewska E, Chomicz L. 

Opportunistic strains - risk factors of infections in humans - detected in synanthropic 

arthropods occurring inside and in vicinity of health facilities. In: Arthropods. Interrelations in 

the host-ectoparasite-pathogen system. Edited by A. Buczek, C. Błaszak. Lubin: Koliber, 

2016: 89-96” oraz pracy nr 11 „Chomicz L, Starościak B, Dybicz M, Chruścikowska A, 

Baltaza W, Pilich I, Perkowski K, Nowakowska J, Zawadzki P, Padzik M, Wroczyński P. 

2015. The role of developmental stages of Plodia interpunctella (Arthropoda, Insekta) as 

reservoirs/ vectors of pathogenic fungi distributed in the human environment. In: Arthropods 

in the contemporary world. (Ed.: A. Buczek, C. Błaszak), Koliber, Lublin, 2015, 327-333”; 

dwie ostatnie stanowią recenzowane rozdziały w monografiach.  

Synantropijne owady z rodziny Caliphoridae i szkodniki żywności Pyralidae są znane z 

różnych ludzkich siedlisk. Przebadano ponad tysiąc form imago Plodia interpunctella i setki 

larw, zebranych na pułapki feromonowi i bezpośrednio z żywności, a także kilkaset form 

dorosłych Caliphoridae, m. in. w pomieszczeniach szpitalnych i w pobliżu dużego kompleksu 

szpitalnego.  

Mikroorganizmy, izolowane z wnętrza i powierzchni ciała owadów, oceniono przy użyciu 

mikroskopii świetlnej i elektronowej, testów mikrobiologicznych i technik molekularnych.  

W omacnicach wykryto oportunistyczne, potencjalnie patogeniczne dla człowieka bakterie 

Gram dodatnie: Enterococcus faecium, E. faecalis, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus 

luteus, Gram ujemne: Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, grzyby pleśniowe: Aspergillus 

niger, A. clavatus, A. versicolor, A. flavus oraz grzyby drożdżopodobne z grupy Candida 
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albicans. Wśród tych bakterii i grzybów występowały szczepy oporne na chemioterapeutyki: 

zidentyfikowano szczepy bakterii Bacillus cereus oraz Enterococcus faecalis oporne na 

chinolony; wykryto grzyby A. niger i A. flavus oporne na środki przeciw-grzybiczne: 

flukonazol, ketokonazol, flucytozynę, itrakonazol. Grzyby drożdżopodobne i pleśniowe są 

rozpowszechnione w środowisku człowieka; częste są zakażenia szczepami z rodzaju 

Candida przez zanieczyszczone przedmioty, żywność, także zakażenia około zabiegowe, 

wtórne. Spory i toksyny grzybów Aspergillus np. zakażenia drogą wziewną 

oportunistycznymi szczepami A. niger powodują poważne zaburzenia zdrowia, szczególnie 

groźne dla osób starszych, z upośledzoną odpornością, leczonych cytostatykami, 

immunosupresyjnie po transplantacji narządów. 

 Różne Gram-ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae wyizolowane z Caliphoridae 

mają szczególne znaczenie kliniczne jako szczepy oportunistyczne; ich rozsianie jest groźne 

zwłaszcza w sytuacjach obniżonej odporności ludzkiego organizmu. Powodują biegunki 

dorosłych i dzieci, zakażenia dróg oddechowych, ostre infekcje układu moczowego, w tym 

zakażenia szpitalne.  

Wykrywa się je w biofilmach, tworzących się w przewodach wodnych unitów 

dentystycznych.  

Paciorkowce fekalne E. faecium i E. faecalis, bakterie oportunistyczne, które mogą one 

powodować ropnie, groźne zakażenia dróg moczowych, dróg żółciowych, zapalenie 

wsierdzia. Infekcje tych bakterii, trudne do leczenia ze względu na wielo-lekooporność, są 

jednymi z najczęstszych czynników zakażeń szpitalnych. Poważny problem medyczny 

stanowią kandydozy narządowe powodowane przez gatunki drożdżopodobnych grzybów z 

rodzaju Candida; kandidoza jamy ustnej pozostaje często w związku z zaburzeniami i 

defektami odporności.	 

W badaniach tych oceniono znaczenie owadów synantropijnych: plujek Caliphoridae i 

omacnic z rodziny Pyralidae, wykrytych w pomieszczeniach szpitalnych i w ich otoczeniu, 

związanych z zanieczyszczaniem żywności i środowiska szpitalnego. Dane własne poszerzyły 

wiedzę o zagrożeniu bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów generowane przez 

szkodniki sanitarne Caliphoridae bytujące w środowisku szpitalnym, transmitujące m.in. 

mikroorganizmy znane jako czynniki infekcji oportunistycznych, zakładowych. Szkodniki 

żywności Plodia interpunctella wcześniej nie zidentyfikowane jako środowiskowe 

rezerwuary różnych mikroorganizmów, mogą stanowić także źródła egzogennych microbiota 

jamy ustnej. Bardzo ważne jest wykrycie ich roli jako potencjalnych wektorów 

gatunków/szczepów drobnoustrojów o uznanym potencjale infekcyjnym, chorobotwórczych 
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dla ludzkiego organizmu czynników rozwoju zakażeń lokalnych, a także ich transmisji z jamy 

ustnej	do odległych tkanek i i narządów, szczególnie groźnych dla pacjentów z grup 

podwyższonego ryzyka infekcji. 
 

Podsumowanie wyników dotyczących wszystkich omówionych prac  

 Skład mikrobiomu zdrowej jamy ustnej człowieka jest zróżnicowany, a relacje pomiędzy 

poszczególnymi składnikami niezwykle złożone. Dynamiczne interakcje, antagonistyczne i 

synergistyczne pomiędzy poszczególnymi gatunkami rezydującymi oraz wpływ 

mechanizmów odpornościowych ludzkiego organizmu przyczyniają się do powstania między 

nimi homeostazy - labilnej, względnej równowagi. Czynniki, prowadzące do naruszenia 

homeostazy między reakcjami obronnymi ludzkiego organizmu a działaniem bakterii, 

zasiedlających jamę ustną, sprzyjają stanom zapalnym i rozwojowi zmian chorobowych o 

różnym nasileniu.  

Wśród drobnoustrojów, które mogą zasiedlać jamę ustną, bakterie stanowią składnik 

dominujący, toteż większość badań dotyczyła tej właśnie grupy mikroorganizmów. Badania 

mikrobiomu jamy ustnej koncentrowały się przez wiele lat na gatunkach bakterii, którym 

przypisuje się istotną rolę w rozwoju próchnicy oraz chorób przyzębia, uznanych za choroby 

społeczne. Microbiota jamy ustnej, nie łączone bezpośrednio z tymi dwiema grupami chorób, 

badane były rzadziej, w niewielu grupach populacyjnych. Dane piśmiennictwa, dotyczące 

współzależności pomiędzy patogenami z kilku różnych kategorii drobnoustrojów, 

występujących w jamie ustnej, są nadal skąpe,  

W wielospecjalistycznych badaniach własnych nad microbiota jamy ustnej oceniono, z 

użyciem testów mikrobiologicznych, mikroskopii świetlnej, elektronowej, zróżnicowanie i 

dynamikę czynników etiologicznych infekcji/inwazji - różnych gatunków oportunistycznych, 

patogenicznych i alergogennych, w tym generujących ryzyko rozwoju chorób infekcyjnych o 

ciężkim przebiegu. Analizowano wyniki badań, dotyczących różnych grup populacyjnych. 

Oceniono mikrobiom pacjentów z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, z narastających 

liczebnie w ostatnim dziesięcioleciu grup wysokiego ryzyka. Badania dotyczyły osób w 

podeszłym wieku, z obniżoną odpornością, leczonych cytostatykami w przebiegu terapii 

przeciwnowotworowej, po transplantacji narządów, poddanych immunosupresji. Wykazano 

często wyższą prewalencję egzogennych gatunków potencjalnie chorobotwórczych wśród 

microbiota jamy ustnej pacjentów z tych grup populacyjnych w porównaniu z grupami 

kontrolnymi. Dane te wskazują, że w odniesieniu do pacjentów z tych grup powinno być 
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brane pod uwagę poważne ryzyko zakażeń lokalnych i uogólnionych z powodu transmisji 

chorobotwórczych mikroorganizmów do innych tkanek i narządów. 

Wieloletnie interdyscyplinarne badania własne dotyczyły pacjentów, wymagających leczenia 

chirurgicznego, z terapeutycznie trudnych grup populacyjnych: z chorobami układowymi, 

wadami wrodzonymi twarzoczaszki, po transplantacji nerek leczonych immunosupresyjnie, z 

chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową i somatyczną. Wykazano duże 

zróżnicowanie wielogatunkowego składu mikrobiomu jamy ustnej pacjentów z tych grup i 

wyższą prewalencję różnych, potencjalnie patogenicznych, microbiota w porównaniu ze 

składnikami mikrobiomu jamy ustnej osób z grup kontrolnych leczonych zachowawczo. 

Oprócz gatunków próchnico-twórczych i charakterystycznych dla chorób przyzębia 

stwierdzano wyższą ekstensywność chorobotwórczych szczepów bakterii egzogennych: 

Gram-dodatnich paciorkowców fekalnych, mikrokoków, gronkowców oraz Gram-ujemnych 

ziarenkowców i pałeczek. Częste występowanie szczepów grzybów drożdżopodobnych z 

grupy Candida albicans - generujących zagrożenie infekcjami oportunistycznymi, 

stanowiącymi poważny problem medyczny - jest szczególnie groźne dla osób z obniżoną 

odpornością, starszych, z grup wysokiego ryzyka cięższego przebiegu zakażenia. Wykrycie 

we wnętrzu oraz na powierzchni ciała owadów synantropijnych Caliphoridae i Pyralidae, 

związanych z zanieczyszczaniem żywności i środowiska szpitalnego, wielu gatunków 

mikroorganizmów wskazuje, że szkodniki te mogą stanowić wcześniej nie zidentyfikowane, 

środowiskowe rezerwuary/wektory bakterii patogenicznych oraz grzybów oportunistycznych i 

alergogennych. Transmisja tych drobnoustrojów, w tym lekoopornych, przez owady, przy 

braku owadoszczelności pomieszczeń szpitalnych może prowadzić do egzogennych infekcji u 

pacjentów hospitalizowanych i dyspersji potencjalnych patogenów z jamy ustnej do odległych 

tkanek i narządów. 

Swoiste przesunięcie w wielogatunkowym składzie microbiota jamy ustnej w kierunku 

wyższej prewalencji szczepów potencjalnie chorobotwórczych, wykryte w przedstawionych 

badaniach, wskazuje na pilną potrzebę zwrócenia większej uwagi na dynamikę microbiota 

jamy ustnej pacjentów z narastających liczebnie grup podwyższonego ryzyka, z 

uwzględnieniem postępu wiedzy o zagrożeniach indukowanych przez bakterie, grzyby 

drożdżopodobne i pierwotniaki. Zaburzenia labilnej homeostazy microbiota jamy ustnej 

pacjentów, należących do grupy wysokiego ryzyka, mogą zagrażać rozwojem nie tylko 

infekcji lokalnych, ale także rozsiania patogenicznych mikroorganizmów z jamy ustnej do 

innych narządów. Z tego powodu, adekwatna prewencja w celu uniknięcia następczych 

powikłań około- operacyjnych, także ogólnoustrojowych, około - terapeutyczna ocena i 
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monitorowanie dynamiki microbiota jamy ustnej powinny być wzięte pod uwagę jako 

kluczowe i traktowane jako standard.  

 

 Podstawowe informacje bibliometryczne o publikacjach, stanowiących osiągnięcie 

naukowe 

 Łączna wartość 11 publikacji,  
wchodzących w zakres osiągnięcia naukowego: 144 pkt MNiSW;  
                                 w tym IF 4,445 = 80 pkt MNiSW;    
   
w tym pierwszy autor / korespondencyjny w 7 pracach, łącznie: 112 pkt MNiSW  
                                          w tym IF 4,134  = 65pkt MNiSW 
                                           bez IF  = 47 pkt MNiSW 
 
 
4d. Omówienie pozostałych prac badawczych  

Większość pozostałych moich publikacji dotyczy różnych obszarów badawczych, związanych 

bezpośrednio z praktyką chirurgiczną. Najważniejsze prace i materiały, prezentowane 

podczas konferencji międzynarodowych i krajowych, ujęte zostały w kilka grup zagadnień:  
 

A. Rekonstrukcje pourazowych i po-resekcyjnych ubytków tkanki kostnej w obrębie 

części twarzowej czaszki przy zastosowaniu przeszczepów autogennych kości. 

Wyniki oceny gojenia się kości wykazały celowość stosowania autologicznych przeszczepów 

tkanki kostnej w rekonstrukcjach pourazowych i poresekcyjnych w obrębie kości 

twarzoczaszki. Należy podkreślić, że zarazem potwierdziły one wysoką wartość autogennego 

przeszczepu jako materiału o największym potencjale regeneracyjnym.  

Jonasz M, Zawadzki P, Samolczyk-Wanyura D. Rekonstrukcja żuchwy nieunaczynionym 

autogennym  przeszczepem  pobranym  z  talerza kości biodrowej po jej częściowej resekcji. 

Reconstruction of mandible with non-vascularised, autogenous iliac crest bone graft, after 

partial mandibulectomy. Journal of Stomatology 2011;64(3-4):225-236         5 pkt MNiSW                           

Jonasz M., Samolczyk-Wanyura D., Zawadzki P. Potencjalne możliwości zastosowania 

szpiku kostnego w regeneracji kości – doniesienie wstępne. Potential application of bone 

marrow in bone regeneration procedures – preliminary report. Journal of Stomatology 

2011;64(12):962-972                                                                                     5 pkt MNiSW                            

Zawadzki P., Jonasz M., Rolski D. Bovine bone granulate or autogenous block grafts in 

maxillofacial reconstructions. Protetyka Stomatologiczna 2017;67(1):28-37.   6 pkt MNiSW 
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Samolczyk-Wanyura D., Jonasz M., Zawadzki P., Chomicki P. Treatment Of Patients With 

Multiple Dislocations Of The Facial Skeleton. Selected papers of the XX Congress of the 

EACMFS, Bruges, Belgium, 14-17.09.10, 429-434    

Samolczyk-Wanyura D., Jonasz M., Zawadzki P., Chomicki P. The Application Of 

Autogenous Bone Graft In Surgically Treated Tumor Patients. Selected papers of the XX 

Congress of the EACMFS, Bruges, Belgium, 14-17.09.10, 435-439      
 

B. Kompleksowa ocena diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych z nowotworami oraz 

zmianami guzopodobnymi jamy ustnej i części twarzowej czaszki.   

Istotnym aspektem tego zagadnienia była rehabilitacja pacjentów po rozległych zabiegach 

operacyjnych z uwzględnieniem przywrócenia funkcji układu stomatognatycznego.  

Wykazały one zarazem, że leczenie implanto-protetyczne, o ile tylko jest możliwe, zwiększa 

skuteczność rehabilitacji narządu żucia. 

Rolski D, Kostrzewa-Janicka J, Zawadzki P, Życińska K, Mierzwińska-Nastalska E. The 

management of patients after surgical treatment of maxillofacial tumors. Biomed Res Int. 

2016; ID4045329.                                                                          IF  2,476    25 pkt MNiSW                            

Jaworska E., Szczodry B., Zawadzki P., Samolczyk-Wanyura D. Pierwotny rak śródkostny 

żuchwy: opis przypadku. Primary intraosseous carcinoma of the mandible: report of a case. 

Journal of Stomatology. 2012;65(2):216-225.     5 pkt MNiSW 

Samolczyk-Wanyura D., Jonasz M., Sturska M., Zawadzki P. Gruczolak wielopostaciowy w 

rejonie podniebienia twardego. Adenoma multiforme of the hard palate. Journal of 

Stomatology. 2013;66(3):383-391.                                                                                                   

6 pkt MNiSW 

Zawadzki PJ, Bętkowski B, Kotlarski M, Perkowski K. Torbiel prosta – diagnostyka i 

leczenie u pacjentów leczonych ortodontycznie. Opis przypadków klinicznych. Orthodontic 

Forum 2016;12(2):130-138.                                                                               11 pkt MNiSW 

Kęcik M., Marczewska M. J., Rorot U., Kęcik M., Zawadzki P. Pilomatrixoma powieki 

górnej. Okulistyka 2017, 1: 45-48.                                                                       7 pkt MNiSW 

Iwańczyk B, Wychowański P, Kresa I, Wojtowicz A, Olędzka G, Oszwałdowski M, Cupriak 

K, Nieckula P, Zawadzki PJ. Implantacja z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego z tuleją 

- analiza matematyczna. Implants. International magazine of oral implantology 

2016;11(4):22-27.                                             3 pkt MNiSW                                                           
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C. Badania epidemiologiczno-diagnostyczno-terapeutyczne chorych leczonych z powodu 

następstw urazów części twarzowej czaszki.  

Przeprowadzona ocena wykazała m. innymi konieczność zwrócenia znacznie większej uwagi 

na pooperacyjną rehabilitację pacjentów, z uwzględnieniem technik fizjoterapii. 

Sołtan M, Jagielak M, Zawadzki P. Osteosynteza jako metoda leczenia złamań kości części 

twarzowej czaszki. Wielospecjalistyczne Sympozjum pt.: Postępy w diagnostyce, leczeniu i 

rehabilitacji układu stomatognatycznego. Warszawa, 24-26.04. 1997. Materiały 

konferencyjne     str. 47. 

Samolczyk-Wanyura D., Jonasz M., Zawadzki P., Chomicki P. Treatment Of Patients With 

Multiple Dislocations Of The Facial Skeleton. Selected papers of the XX Congress of the 

EACMFS, Bruges, Belgium, 14-17.09.10, 429-434. 

Samolczyk-Wanyura D, Piekarczyk J, Szałwiński M, Zawadzki P. Chirurgiczne leczenie 

złamań jarzmowo-szczękowo-oczodołowych (ZJSO) ze wskazań wynikających z 

ograniczenia funkcji. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-
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Pozostałe aktywności związane z moją działalnością naukową i dydaktyczną 

wymieniłem w Załączniku 4.  
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