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PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ 

 

1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko:   Małorzata Nędzi-Góra 

Zajmowane stanowisko:  Adiunkt 

Miejsce pracy:  Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia 

    Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

2. Wykształcenie 

 

wyższe, tytuł lekarza stomatologa 

 

1994 – 1999  Studia stomatologiczne na Oddziale Stomatologicznym I Wydziału  

  Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. 

 

1998 – 1999  Członek Koła Naukowego przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia 

Warszawskiej Akademii Medycznej (opiekun koła: prof. dr hab. n. med. 

Renata Górska). 

 

1999 Dyplom lekarza stomatologa z wyróżnieniem (I Wydział Lekarski, Oddział 

Somatologii, Akademia Medyczna w  Warszawie). 

 

1999/2000 Staż podyplomowy – Zakład wiodący – Zakład Chorób Błony Śluzowej i 

Przyzębia Warszawskiej Akademii Medycznej. 

 

2000-2004 Studia doktoranckie, Akademia Medyczna w Warszawie, Zakład Chorób 

Błony Śluzowej i Przyzębia.   
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1.2. Specjalizacje 

 

04.2008 Uzyskanie specjalizacji w dziedzinie  Periodontologii    

(Państwowa Komisja Egzaminacyjna, Centrum Egzaminów Medycznych,  

 dyplom numer 0783/2008.1/2). Opiekunem specjalizacji była   

 prof. dr hab. n. med. Renata Górska. 

 

1.3. Doktorat 

 

20.01.2005 Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie 

stomatologii po przedłożeniu rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wpływ 

metaloproteinaz 8 i 9 oraz ich inhibitorów na przebieg kliniczny przewlekłego 

zapalenia przyzębia”.     

Promotorem doktoratu była prof. dr hab. n. med. Renata Górska                          

a recenzentami byli:    prof. dr hab. n. med. Jadwiga Banach 

      prof. dr hab. n. med. Wiesław Gliński. 

  

Rada Naukowa Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej  w Warszawie 

przyznała wyróżnienie za przedstawioną rozprawę doktorską.  
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2. Przebieg pracy zawodowej  

 

 Swoją pracę zawodowo-naukową od początku związałam z periodontologią.  

 

2.1. Zatrudnienie 

 

 W roku 1999/2000 odbyłam staż podyplomowy w Instytucie Stomatologii Akademii 

Medycznej w Warszawie. Miejscem macierzystym stażu był Zakład Chorób Błony 

Śluzowej i Przyzębia 

 Od 2005 roku jestem zatrudniona w Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie 

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i 

Przyzębia na stanowisku kolejno asystenta i adiunkta 

 Od 2001 roku jestem zatrudniona w Szpitalu Klinicznym nr 1 Dzieciątka Jezus na 

stanowisku kolejno rezydenta, młodszego asystenta, asystenta. 

 

2.2. Szkolenia krajowe i zagraniczne 

 

 Current Concepts in Research of Dentin Hypersensitivity Workshop, London , King’s 

College London Dental Institute at Guy’s 15-16.11. 2011 

 Udział w 4 (Berlin 2003),6 (2009 Sztokholm), 7 (2012 Wiedeń), 8(2015 Londyn), 

Conference of the  European Federation of Periodontology, Europerio 

 Udział w Kongresie Młodych Medyków, Warszaw 1999-pierwsza nagroda za pracę 

przedstawioną w sesji ustnej 

 Udział w sesjach naukowo-szkoleniowych Warszawskiego Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Periodontologicznego, na 5 sesjach wygłosiłam referaty  

 Udział w Międzynarodowej Konferencji Periodontologicznej Sekcji Periodontolgii 

Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego „Postępy w chirurgii śluzówkowo-

dziąsłowej” Jelenia Góra 18-20.10. 2001-wystapienie ustne 

 Udział w III Dniach Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 6-8.06.2001-prezentacja 

plakatu 

 Udział w Konferencji Naukowej Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego , Szklarska Poręba (30.05-02.06.2002)- wystąpienie ustne 
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 2001/2002 Kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich Akademii Medycznej w 

Warszawie obejmujący zagadnienia z pedagogiki, dydaktyki, metodyki, psychologii 

 Uczestnictwo w Kongresie Warszawskim  Endodoncja-Periodontologia  26.04.2003 

 Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla lekarzy 

stomatologów, Warszawa 10-11.04.2003-wykład 

 Udział w XII Wielospecjalistycznym Sympozjum Lekarzy Stomatologów, Zakopane 

25.09.2003, I nagroda w sesji plakatowej  

 Udział w Międzynarodowej Konferencji z okazji 30-lecia współpracy Akademii 

Medycznej w Warszawie z Uniwersytetem w Lund i Malmo 21.05.2004-prezentacja 

plakatu 

 Udział w X Kongresie Stomatologów Polskich „Stomatologia polska u progu wejścia 

do Unii Europejskiej” Wrocław 22-24.04 2004- referat 

 Udział w Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów 

„Współczesne aspekty leczenia pacjentów z chorobami przyzębia” Warszawa 

5.11.2005 

 01-03.02. 2007 teoretyczno-praktyczny kurs szkoleniowy „Chirurgia 

Periodontologiczna” Pomorska Akademia Medyczna, Katedra Stomatologii 

Zachowawczej i Periodontologii  

 Udział w II Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód-Wschód, 10-

12.05.2007- prezentacja plakatu 

 Udział w Konferencji Naukowej „Czynniki Środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. 

Osiągnięcia współczesnej stomatologii” Nałęczów 25-27.04.2007- prezentacja plakatu 

 Udział w Konferencji Naukowej „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej. Nałęczów 

23.04.2009- prezentacja plakatu 

 Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Sekcji Periodontologii Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego Białystok 18-20.09. 2008-prezentacja plakatu 

 Udział w XI Kongresie Stomatologów Polskich, Wrocław 2009-sesja plakatowa i 

ustna 

 Posiadam certyfikaty ukończenia szkoleń specjalizacyjnych w zakresie : Badania 

radiologiczne w stomatologii, Promocja zdrowia, Implantologia stomatologiczna, 

Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa, Diagnostyka i leczenie chorób przyzębia, Choroby 

błony śluzowej i profilaktyka onkologiczna, Chirurgia periodontologiczna , Aktualne 

problemy prawa medycznego i bioetyki 
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 7.05.2009 uczestnictwo w kursie onkologicznym pt. Diagnostyka cytologiczna zmian 

w obrębie błony śluzowej jamy ustnej w ramach IV Konferencji Zachód-Wschód 

 Udział w konferencji naukowej z kursem medycznym „Znaczenie profilaktyki w 

zachowaniu zdrowia jamy ustnej”, Warszawa 10.05.2010-wykład 

 Udział w Konferencji Naukowej „Znaczenie profilaktyki w stomatologii” Świlcza 

27.05.2011-wykład 

 01.09.2011 udział w kursie „Leczenie implantolgogiczne pacjentów z chorobą 

przyzębia” 

 Udział w Konferencjach Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii , Warszawa 

15-17.04 oraz Poznań 8-9.04.2011- wykłady 

 Udział w Croatioan Periodontology Days, Zagreb 6-7.05.2011- wykład 

 Udział w 37
th

 Meeting of Slovenian Dental Association „From praxis to praxis”, 

Portoroz 04.06.2011-wykład 

 Udział w 1,2,3 Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa 

Periodontologicznego Warszawa 2014, 2016, 2018 oraz w Seminariach 

organizowanych przez PTP oraz sekcję periodontologii PTS Warszawa 2015, 2017-

komitet organizacyjny i sesja plakatowa 

 Udział w III Mazowieckich Spotkaniach Stomatologicznych 9-10.06 2017- wykład 

 

2.3. Wpisy w Izbie Lekarskiej 

 

 Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa wydane przez Okręgową 

Izbę Lekarską w Warszawie (numer prawa: 4956191) i zezwolenie na wykonywanie 

indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie Periodontologia (Okręgowa 

Rada Lekarska w Warszawie, numer: 68-99-2-4956191). Od 2010 roku prowadzę 

indywidualną praktykę stomatologiczną świadczącą usługi z zakresu leczenia przyzębia i 

chorób błony śluzowej jamy ustnej 
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3. Praca naukowa 

 

3.1. Ogólna charakterystyka dorobku naukowego 

 

 Mój dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje łącznie 42 opublikowane prace 

 (28 po doktoracie) w tym 24 prac oryginalne (11 po doktoracie). Opublikowałam 11 prac  w 

czasopismach posiadających Impact Factor (wszystkie po doktoracie; średni IF =  0,96).                               

W 8 z wymienionych prac z IF byłam pierwszym autorem. W jednej ostatnim autorem. 

Opublikowałam 15 prac w języku angielskim (wszystkie po doktoracie). Prace, których 

jestem współautorem były opublikowane w impaktowanych czasopismach naukowych, takich 

jak: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (2006, 2017), Central European 

Journal of Immunology (2012, 2013, 2014, 2017), Advances In Experimental Medicine and 

Biology (2013), Polish Journal of Environmental Studies (2007, 2008, 2009, 2010). Pozostałe 

prace opublikowałam w: Dental and Medical Problems (2011, 2015, 2016), Czasopiśmie 

Stomatologicznym (2005, 2007, 2008, 2016), Magazynie Stomatologicznym (2005, 2010, 

2010, 2012, 2012,2012),  Nowej Stomatologii (2009), Stomatologii Współczesnej 

(2015,2017), Health Med Journal (2013).  

Ponadto jestem współautorem rozdziałów w podręcznikach „Choroby Przyzębia”(2002) i 

„Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej” (2011), oraz współautorem 

podręcznika „Choroby błony śluzowej jamy ustnej” (2007). W 2013 roku nakładem 

wydawnictwa PZWL ukazała się publikacja „Medycyna jamy ustnej” , w której byłam 

redaktorem naukowym wydania polskiego.  

  

Parametryczna łączna ocena mojej działalności naukowej przedstawia się następująco: 

 

Impact Factor: 8,442 (po doktoracie) +2,117 publikacje 

pełnotekstowe w suplementach czasopism 

 Łącznie IF=10,559 

Punktacja MniSW/KBN:   260 (234 po doktoracie) 

Cytowania prac, bez autocytowań: 36    

Indeks Hirscha:    2 
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3.2. Tematyczny przegląd dorobku naukowego 

 

Główne kierunki dotychczasowego dorobku naukowego obejmują następującą problematykę: 

 Rola enzymów proteolitycznych w etiopatogenezie zapaleń przyzębia 

(jednotematyczny cykl publikacji). 

 Skład mikrobiologiczny kieszonek przyzębnych u pacjentów z zapaleniem przyzębia. 

 Wpływ urazu zgryzowego oraz patologii śluzówkowo- dziąsłowych na stan tkanek 

przyzębia. 

 Problem zwiększonej wrażliwości zębiny u pacjentów leczonych periodontologicznie. 

 Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. 

  

3.2.1.  Jednotematyczny cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe 

Jako osiągnięcie naukowe wskazuję jednotematyczny cykl publikacji pt.:  

Rola enzymów proteolitycznych w etiopatogenezie zapalenia przyzębia 

3.2.1.1. Spis publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego (w kolejności 

omawiania): 

Prace oryginalne: 

1. Górska R, Nędzi-Góra M. The effects of the initial treatment phase and of adjunctive 

low-dose doxycycline therapy on clinical parameters and MMP-8, MMP-9, and 

TIMP-1 levels in the saliva and peripheral blood of patients with chronic periodontitis. 

Arch Immunol Ther Exp. 2006;54(6):419-26 

2. Nędzi-Góra M, Kowalski J, Górska R. Assesment of the correlation between the level 

of IL-1β and levels of metalloproteinase-8,9 and TIMP-1 in the peripheral blood of 

patients with chronic periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies. 

2009;18(6A):195-198 

3. Nędzi-Góra M, Kostrzewa-Janicka J, Górska R. Elastase and metalloproteinase-9 

concentrations in saliva in patients with chronic periodontitis. Cent Eur J Immunol. 

2014;39(3):357-64 

4. Nędzi-Góra M, Górska R, Kostrzewa-Janicka J, Kowalski J. Concentration of MMP-

8 and IL-1β in gingival crevicular fluid in patients with chronic and aggressive 

periodontitis. Cent Eur J Immunol. 2017;42(4):342-346 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3rska%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17122880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17122880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29472810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29472810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29472810
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nedzi-G%C3%B3ra%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17122880
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Prace poglądowe: 

1. Nędzi-Góra M, Kostrzewa-Janicka J, Górska R. Markers of inflammation in 

periodontal disease. Central European Journal of Immunology.2013;38(3): 363-366 

2. Nędzi-Góra M, Kowalski J, Górska R. The Immune Response in Periodontal Tissues. 

Arch Immunol Ther Exp .2017; 65(5): 

 

3.2.1.2. Wprowadzenie 

 

Immunologiczne podstawy etiopategenezy chorób jamy ustnej zafascynowały mnie już na 

drugim roku studiów kiedy na ćwiczeniach, pod okiem Profesora Marka Jakóbisiaka 

poznawałam podstawy immunologii. W kolejnych latach, zgłębiając wiedzę w zakresie 

poszczególnych dziedzin stomatologii, szczególnie zainteresowałam się mechanizmami w 

jakich dochodzi do zniszczenia tkanek w przebiegu chorób przyzębia. Na V roku studiów 

pracując w kole naukowym przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia pod 

kierownictwem Profesor Renaty Górskiej  miałam możliwość uczestniczenia w  leczeniu 

pacjentów  z różnymi postaciami choroby przyzębia. Zauważyłam, że wyniki leczenia były 

zależne od bardzo wielu czynników i  wcale nie jedynie od umiejętności praktycznego 

wykonania zabiegów przez operatora. Zrozumiałam, że dokładne poznanie etiopatogenezy 

choroby przyzębia – mechanizmów w jakich dochodzi do jej powstania i rozwoju – jest 

podstawą do postawienia właściwego rozpoznania, co z kolei przekłada się na odpowiednie 

zaplanowanie leczenia.  

 Choć podstawowym czynnikiem etiologicznym większości zapaleń przyzębia są 

bakterie obecne w nazębnym biofilmie, zapalenie przyzębia nie jest typową chorobą 

infekcyjną.   Mechanizmy prowadzące do jej rozwoju są bardzo złożone, a u ich podstaw leżą 

procesy immunologiczne które pośrednio mogą prowadzić do tak znacznego zniszczenia 

tkanek ozębnej i kości wyrostka zębodołowego, że w rezultacie dochodzi do zwiększenia 

ruchomości a następnie utraty zębów. Przedmiotem mojego zainteresowania są mechanizmy 

prowadzące do zniszczenia elementów tkanki łącznej, jako jednej z podstawowych tkanek 

wchodzących w skład przyzębia.  

Przyzębie jako zespół tkanek  składa się z: tkanki kostnej wyrostka zębodołowego, cementu 

korzeniowego oraz tkanki łącznej, wchodzącej w skład dziąsła oraz ozębnej. Ta ostatnia 

odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu integralności zęba z kością  zarówno na poziomie 
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włókien ozębnej jak i struktur przyczepu łącznotkankowego. W miarę obciążenia związanego 

z funkcją zęba tkanka więzadła przyzębnego podlega ciągłym procesom niszczenia i 

odbudowy, a procesy te są starannie kontrolowane i powinny pozostawać w homeostazie.  

Odnowa tkanki łącznej w przyzębiu jest pięć razy szybsza niż kości wyrostka 

zębodołowego i 15 razy szybsza niż skóry właściwej . Za syntezę i rozpad macierzy 

zewnątrzkomórkowej odpowiadają produkty fibroblastów. Z jednej strony produkują one 

kolagen , z drugiej enzymy proteolityczne które go rozkładają. Tak więc za homeostazę i 

prawidłową odnowę tkanki łącznej w przyzębiu odpowiadają enzymy proteolityczne, a wśród 

nich metaloproteinazy macierzy (MMPs –matrix metalloproteinases). Enzymy te są również 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obronnych komórek nacieku zapalnego takich 

jak granulocyty obojętnochłonne czy makrofagi.    

Leukocyty wielojądrzaste (granulocyty obojętnochłonne, neutofile, PMN-

polymorphonuclear leucocytes) pełnią kluczową rolę w mechanizmach niszczenia tkanek 

przyzębia są one podstawowymi komórkami krwi w procesie obrony organizmu przed 

inwazją bakteryjną. Zdolność do  zmiany kształtu i możliwość szybkiego przemieszczania się 

sprawia , że komórki te mogą przechodzić przez ściany włosowatych naczyń krwionośnych i 

przemieszczać się przez tkanki, w tym tkankę łączną dziąsła i nabłonek łączący. Przyciągane 

na zasadzie chemotaksji przez produkty bakteryjne lub produkty dopełniacza przemieszczają 

się do miejsca zapalenia – w przypadku choroby przyzębia w okolicę kieszonki przyzębnej- i 

tam pochłaniają i trawią obce cząsteczki. Zarówno PMN jak i makrofagi migrują z tkanek 

dziąsła przez nabłonek łączący do kieszonki przyzębnej. Ich migracja i aktywność wzrasta w 

przebiegu stanu zapalnego w tkankach.  

Do sprawnego funkcjonowania granulocytów obojętnochłonnych niezbędne są im 

enzymy proteolityczne, które produkują i uwalniają do środowiska swego działania. Podczas 

dojrzewania leukocytów wielojądrzastych tworzone są cztery różne typy ciała 

cytoplazmatycznego: azurochłonny, swoisty, C-cząstka i wakuole wydzielnicze. Ziarnistości 

azurochłonne zawierają głównie proteazy serynowe a wśród nich elastazę i katepsynę G. 

Ziarnistości swoiste zawierają kolagenazy, żelatynazy, stromielizyny.  

W przeciwieństwie do PMN , które są pierwszą linią obrony w infekcjach ostrych 

monocyty/makrofgi odgrywają większą rolę w infekcjach przewlekłych. W ich przebiegu 

obecne we krwi monocyty przechodzą do tkanek gdzie mogą wielokrotnie dzielić się i stają 

się makrofagami. Są one bardzo skutecznymi fagocytami, ponadto przetwarzają i prezentują 
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antygeny limfocytom. Makrofagi również produkują szereg proteinaz, ich stężenie jest niższe 

w porównaniu z proteinazami produkowanymi przez PMN jednakże wzrasta w czasie.  

Enzymy proteolityczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek PMN i 

makrofagów w procesie obrony przeciwbakteryjnej, jak również do prawidłowej przebudowy 

i odnowy tkanki łącznej, mogą  jednakże prowadzić do towarzyszącego, „niezamierzonego” 

niszczenia tkanek przyzębia. Główną rolę w tym procesie odgrywają metaloproteinazy.  

Metaloproteinazy macierzy (MMP, matrix metalloproteinases)  to grupa enzymów 

proteolitycznych, które w centrum aktywnym cząsteczki posiadają kationy metali, takich jak 

cynk i wapń, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania enzymu. Do rodziny 

metaloproteinaz zaliczane są : kolagenazy (MMP-1,MMP- 8, MMP-13), gelatynazy (MMP-2, 

MMP-9), stromolizyny (MMP-3, MMP-10, MMP-11), matrylizyna (MMP-7), metaloelastaza 

(MMP-12) oraz błonowa MMP (MMP-14) rozkładająca prożelatynazę A. Zostały one 

sklasyfikowane według komórek z jakich pochodzą oraz według substratów jakie rozkładają. 

Substratami dla kolagenoz są kolageny typu I, II, III, VIII, X i w mniejszym stopniu żelatyny 

oraz proteoglikany. Z kolei gelatynazy (żelatynazy) rozkładają żelatyny, kolagen V, VII, X, 

XI oraz specyficzne miejsca kolagenu IV i elastynę.  

Do metaloproteinaz wydzielanych przez komórki PMN należą: MMP-8 (kolagenaza 2), 

MMP-9 (gelatynaza B), stromielizyna (stromolizyna, MMP-10).   

Makrofagi wydzielają: kolagenazę 1 (MMP-1), gelatynazę A (MMP-2), gelatynazę B 

(MMP-9),  matrylizynę (MMP-7 ) oraz metaloelastazę (MMP-12). 

 Do innych komórek wydzielających metaloproteinazy należą: fibroblasty, osteoblasty, 

osteoklasty, komórki śródbłonka i keratynocyty oraz komórki guzów nowotworowych. 

Cechą chatrakterystyczną metaloproteinaz uwalnianych przez granulocyty obojętnochłonne 

jest natychmiastowe uwalnianie z granul uwalniających , które w przeciągu sekund wywołuje 

kilkuminutowe ich działanie. Aktywacja proenzymu następuje na ścieżce aktywacji w 

fagosomie. Jedynie PMN są zdolne do gromadzenia zapasów prometaloproteinaz (pro-MMP) 

w granulach. Powoduje to bezpośrednią, krótko utrzymującą się odpowiedź tych komórek. 

Metaloproteinazy uwalniane są jako enzymy nieaktywne lub proenzymy latentne. W czasie 

aktywacji PMN powstaje nadtlenek wodoru, który w obecności jonów chloru jest 

konwertowany przez mieloperoksydazę do kwasu podchlorawego, ten z kolei wchodzi w 

reakcję z cząsteczkami tlenu i aktywuje pro-MMP.  
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 Metaloproteinazy uwalniane przez inne komórki (w tym makrofagi i fibroblasty) uwalniane 

są w ciągu 6-12 godzin w wyniku aktywacji transkrypcyjnej, a ich czas działania liczony jest 

w dniach. Aktywację proenzymu powodują aktywator plazminogenu, proteinazy serynowe, 

takie jak plazmina i elastaza, proteinazy cysteinowe, a także inne MMP np. stromolizyna.   

Aktywne kolagenazy degradują kolagen odcinając małe segmenty z wiązek włókien. 

Produkty rozpadu mogą być dalej degradowane przez inne MMPs lub inne proteinazy lub 

mogą być fagocytowane przez fibroblasty lub fagocyty i degradowane wewnątrzkomórkowo 

przez enzymy lizosomalne. Rozpad wewnątrzkomórkowy przeważa w przypadku 

fizjologicznej odnowy kolagenu. W przebiegu procesu zapalnego dochodzi do masywnego 

rozkładu włókien kolagenowych  i wówczas większa ilość kolagenaz wydzielana jest i działa 

zewnątrzkomórkowo.  

W warunkach zdrowej tkanki produkcja i wydzielanie metaloproteinaz są starannie 

kontrolowane przez czynniki wzrostu i cytokiny. Cytokiny takie jak: IL1- β, TNF-α, PDGF, 

TGF-α, EGF powodują w komórkach mezenchymalnych i keratynocytach zwiększenie 

produkcji kolagenaz natomiast IFN-γ , TNF-β i glikokortykoidy zmniejszają ekspresje 

kolagenaz.   

Ponadto naturalnymi inhibitorami metaloproteinaz są inhibitory tkankowe takie jak TIMP 

(tissue inhibitors of metalloproteinases) oraz α-2 –makroglobulina działająca w płynach 

ustrojowych. TIMP wydzielane są przez fibroblasty, keratynocyty, komórki śródbłonka, 

monocyty i makrofagi . Działając w macierzy zewnątrzkomórkowej inaktywują one 

wszystkie MMPs oraz mogą niwelować aktywację latentnych cząsteczek MMP.   

Kontrola produkcji, wydzielania oraz rozkładu metaloproteinaz następuje zarówno na 

poziomie ekspresji genu jak i zewnątrzkomórkowo po wydzieleniu. Zaburzenie procesów 

regulacyjnych może doprowadzić do patologicznego rozpadu tkanki łącznej.  

Z kolei obniżenie stężenia enzymów proteolitycznych w miejscu zapalenia oraz redukcja ich 

aktywności może być dobrą metodą do zahamowania procesu zapalnego w przyzębiu. 

Usunięcie patogennych bakterii z kieszonki przyzębnej poprzez mechano- i chemoterapię 

prowadzi do obniżenia liczby i aktywności komórek obronnych takich jak PMN oraz 

makrofagi i wtórnie do obniżenia stężenia metaloproteinaz. Z kolei obniżenie aktywności 

MMPs można osiągnąć poprzez podawanie ich inhibitorów takich jak tetracykliny w niskich 

dawkach lub tetracykliny modyfikowane chemicznie (CMT-chemically modified 

tetracyclines) ). Nie wykazują one działania przeciwbakteryjnego, a mechanizm w jakim 
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hamują aktywność metaloproteinaz polega na wiązaniu jonów cynku i wapnia, które są 

niezbędne do prawidłowej aktywności cząsteczki enzymu.  

Dowody na rolę metaloproteinaz w niszczeniu tkanki łącznej w przyzębiu są następujące: 

1. podwyższone stężenie MMPs w tkankach pobranych w przebiegu zapalenia z okolicy 

kieszonki przyzębnej  

2. obecność aktywnych (nie latentnych) MMPs w GCF  

3. obecność mRNA MMPs w makrofagach i PMN, fibroblastach, osteoblastach, 

osteoklastach, pobranych z okolicy kieszonki przyzębnej w przebiegu zapalenia 

4. zdolność inhibitorów MMPs takich jak doksycyklina do hamowania niszczenia tkanek 

przyzębia w przebiegu zapalenia przyzębia.  

Opisane powyżej mechanizmy immunologiczne występują w przebiegu szeroko pojętego 

zapalenia przyzębia. Należy jednak podkreślić, że w obowiązującej obecnie klasyfikacji 

chorób przyzębia (American Academy of Periodontology, 1999) wyróżniono kilka grup 

zaawansowanych zapaleń przyzębia. Główne z nich to: 

 przewlekłe zapalenie przyzębia zaawansowane 

 agresywne zapalenie przyzębia 

 zapalenie przyzębia jako objaw chorób układowych. 

Wyżej wymienione postacie zapalenia przyzębia  mogą przedstawiać podobny obraz 

kliniczny i radiologiczny, jednakże wymagają odmiennego leczenia. Prawidłowe 

zróżnicowanie ich na jak najwcześniejszym etapie pozwala na postawienie prawidłowego 

rozpoznania, ustalenie odpowiedniego dla danej jednostki chorobowej planu leczenia, a co za 

tym idzie zwiększa szanse na osiągnięcie dobrych wyników w terapii, co w praktyce 

przekłada się na eliminację zapalenia tkanek przyzębia i zachowanie uzębienia pacjentów.  

Ponadto wykazano, że choroby przyzębia mogą mieć wpływ na zdrowie ogólne (choroby 

układu sercowo-naczyniowego, przedwczesny poród). Określenie markerów związanych z 

zapaleniem przyzębia np. w surowicy krwi, płynie kieszonek przyzębnych czy w ślinie 

mogłoby okazać się przydatne w prognozowaniu i określeniu ryzyka u pacjentów chorujących 

na choroby ogólne, a także u kobiet ciężarnych jako predyktory porodu przedwczesnego. Pod 

uwagę brano: metaloproteinazy macierzy, cytokiny, chemokiny, markery zapalenia, 

przeciwciała przeciw patogenom przyzębia.  
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W swojej pracy szczególną uwagę poświęciłam enzymom proteolitycznym, a 

szczególnie metaloproteinazom oraz ich wewnątrz i zewnątrzpochodnym inhibitorom. W 

pierwszych pracach określałam  stężenie MMP-8 oraz MMP-9 a także TIMP-1 w ślinie oraz 

we krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Oznaczałam stężenie 

w.w. cząsteczek przed i po niechirurgicznym leczeniu zapalenia przyzębia z zastosowaniem 

niskich dawek doksycykliny (Periostat®).  W kolejnych pracach   badałam  korelacje 

pomiędzy IL-1β oraz stężeniem MMPs we krwi obwodowej oraz stężenie i korelację MMP-9 

oraz elastazy w slinie pacjentów z zapaleniem przyzębia. Ostatnie badania dotyczyły stężenia 

MMP-8 oraz IL-1β w płynie kieszonek przyzębnych pacjentów z przewlekłym oraz 

agresywnym zapaleniem przyzębia. Wyniki badań zostały opublikowane w pracach, które 

podaję jako jednotematyczny cykl publikacji.  

 

3.2.1.3. Opis prac stanowiących jednotematyczny cykl publikacji 

 

Publikacja pierwsza 

Górska R, Nędzi-Góra M. The effects of the initial treatment phase and of adjunctive low-

dose doxycycline therapy on clinical parameters and MMP-8, MMP-9, and TIMP-1 levels 

in the saliva and peripheral blood of patients with chronic periodontitis. Arch Immunol 

Ther Exp. 2006;54(6):419-26 

IF: 1,635 

Punktacja MNiSW: 10 

W moim pierwszym badaniu oceniłam wpływ fazy przyczynowej leczenia oraz terapii 

wspomagającej niskimi dawkami doksycykliny na poziom metaloproteinazy 8 i 9 oraz ich 

inhibitora –TIMP-1 w ślinie  i krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym zapaleniem 

przyzębia. Chorobę rozpoznałam na podstawie wywiadu, badania klinicznego i 

radiologicznego.  

Łącznie zbadałam 66 pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. U wszystkich 

pacjentów oceniłam wstępnie wskaźnik płytki (PI), wskaźnik krwawienia (BOP), głębokość 

kieszonek(PD), utratę przyczepu łącznotkankowego (CAL). Pomiary kliniczne 

przeprowadziłam za pomocą elektronicznej sondy periodontologicznej Florida probe oraz 

sondy WHO 621. U wszystkich pacjentów przeprowadziłam konwencjonalną fazę 
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przyczynową leczenia- samodzielnie wykonałam skaling oraz root planing. 33 losowo 

wybrane osoby dodatkowo  przyjęły doustnie : 20 mg doxycykliny dwa razy dziennie przez 3 

miesiące (Periostat ®). U pozostałych 33 osób przeprowadziłam jedynie leczenie 

przyczynowe i stanowiły one grupę kontrolną. Po 3 miesiącach powtórzyłam badania 

kliniczne. 

Ponadto u 20 pierwszych pacjentów z grupy badanej i 13 pierwszych z grupy kontrolnej przed 

i po leczeniu pobrałam stymulowaną ślinę mieszaną w celu oznaczenia poziomu MMP-8, 

MMP-9 oraz TIMP-1. U tych samych pacjentów pobrano również krew obwodową w celu 

oznaczenia tych samych enzymów.  

Stężenie MMP-8, MMP-9 i TIMP-1 w ślinie i krwi obwodowej oznaczono metodą  ELISA z 

użyciem komercyjnie dostępnych testów Quantikine kits (R&D Systems, MN, USA) .  

Przeprowadzone badania wykazały podobną redukcję wskaźnika płytki (PI) w grupie badanej 

i kontrolnej, co było wynikiem przeprowadzonego przeze mnie leczenia niechirurgicznego 

przyzębia. Z kolei w grupie leczonej dodatkowo Periostatem® stwierdziłam znamiennie 

statystycznie większą redukcję wskaźnika krwawienia, głębokości kieszonek przyzębnych 

(PD) oraz utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) . W grupie kontrolnej kieszonki uległy 

redukcji ale różnica nie była znamienna, znamienna była natomiast różnica w redukcji 

pomiędzy grupą badaną i kontrolną. 

Ponadto stwierdziłam znamienny statystycznie wzrost średniego stężenia TIMP-1 w ślinie  

pacjentów leczonych doksycykliną w porównaniu do nieznamiennego wzrostu w grupie 

kontrolnej, różnica pomiędzy grupami była znamienna statystycznie. Z kolei w grupie 

kontrolnej uzyskałam znamienną statystycznie redukcję stężenia MMP-8 w ślinie oraz krwi 

obwodowej, redukcja stężenia MMP-8 w grupie badanej nie była znamienna statystycznie, 

podobnie jak różnica pomiędzy badanymi grupami. Stężenia MMP-9 w ślinie i krwi 

obwodowej uległy redukcji w obydwu grupach, różnice nie były jednak znamienne 

statystycznie. 

Otrzymane wyniki potwierdzają teorię o wieloczynnikowej etiopatogenezie przewlekłego 

zapalenia przyzębia. W leczeniu tej jednostki chorobowej podstawą winno pozostać usunięcie 

biofilmu bakteryjnego w celu ograniczenia wywołanego przez bakterie łańcucha reakcji 

immunologicznych (w tym działania enzymów proteolitycznych), które w rezultacie 

prowadzą do „towarzyszącego uszkodzenia” tkanek przyzębia.  
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Jednocześnie brak znamiennej redukcji głębokości kieszonek oraz utraty przyczepu 

łącznotkankowego w grupie kontrolnej i wystąpienie jej w grupie badanej, a także znamiennie 

wyższa redukcja wskaźnika krwawienia w grupie badanej jasno wskazują, że w odniesieniu 

do zaawansowanych postaci choroby samo postępowanie przeciwbakteryjne może być 

niewystarczające i może prowadzić jedynie do remisji choroby, a nie do jej całkowitego 

wyleczenia. Sukces w leczeniu może przynieść eliminacja dodatkowych czynników ryzyka 

oraz ograniczenie „uszkodzenia towarzyszącego” tkanek przyzębia przez zastosowanie np. 

inhibitorów enzymów proteolitycznych (doksycyklina 20 mg).  

Przeprowadzone badanie potwierdziło również przydatność śliny jako materiału badanego do 

oznaczania enzymów proteolitycznych u pacjentów z zapaleniem przyzębia.  

 

Publikacja druga  

Nędzi-Góra M, Kowalski J, Górska R. Assesment of the correlation between the level of IL-1β 

and levels of metalloproteinase-8,9 and TIMP-1 in the peripheral blood of patients with 

chronic periodontitis. Polish Journal of Environmental Studies. 2009;18(6A):195-198 

IF: 0,947 

W kolejnej pracy przeanalizowałam zależności pomiędzy stężeniem metaloproteinazy 8 i 9 

oraz ich inhibitora TIMP-1 a stężeniem IL-β we krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym 

zapaleniem przyzębia. Grupę badaną stanowiło 70 pacjentów z przewlekłym zapaleniem 

przyzębia. U wszystkich pacjentów oznaczyłam wskaźnik płytki (PI), wskaźnik krwawienia 

(BI), głębokość kieszonek przyzębnych (PD) oraz utratę przyczepu łącznotkankowego 

(CAL). Dla porównania utworzyłam grupę kontrolną składającą się z osób ze zdrowym 

przyzębiem. W celu określenia stężenia badanych enzymów w surowicy krwi od wszystkich 

badanych pacjentów pobrano krew obwodową z żyły odłokciowej. Stężenie MMP-8, MMP-9, 

TIMP-1 oraz IL1-β oznaczono metodą  ELISA z użyciem komercyjnie dostępnych testów 

Quantikine kits (R&D Systems, MN, USA) . 

Badanie wykazało znamiennie wyższe stężenie IL-1β oraz znamiennie niższe stężenie MMP-

8 we krwi obwodowej pacjentów z zapaleniem przyzębia w porównaniu do osób zdrowych. 

Stężenie MMP-9 oraz TIMP-1 było nieznacznie wyższe u pacjentów z zapaleniem przyzębia  

ale różnica nie była znamienna statystycznie. Wykazano natomiast silną wprost 

proporcjonalną korelację pomiędzy stężeniem MMP-9 oraz IL-1β we krwi obwodowej 

pacjentów z zapaleniem przyzębia. Przeprowadzone badanie potwierdziło silny związek 
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pomiędzy tymi dwoma immunomodulatorami. Bakterie w przyzębiu inicjują reakcję zapalną 

prowadzącą do nadprodukcji cytokin prozapalnych takich jak IL-1β. 

IL-1β przez swój receptor stymuluje komórki układu immunologicznego (monocyty, 

neutrofile) do syntezy i wydzielania MMP-9.  

W zaawansowanej chorobie przyzębia dochodzi do wzrostu stężenia IL-1β nie tylko lokalnie 

w przyzębiu ale również we krwi obwodowej. Może to być skutkiem przechodzenia 

cząsteczek cytokiny z miejsca zapalenia w przyzębiu do krwi obwodowej zgodnie z 

gradientem stężeń  lub bezpośredniej „produkcji” przez pobudzone monocyty krwi 

obwodowej. Z kolei podwyższony poziom IL-β we krwi może stymulować krążące komórki 

układu immunologicznego, takie jak monocyty do produkcji enzymów proteolitycznych. 

Większość genów metaloproteinaz w warunkach fizjologicznych nie ulega ekspresji. 

Cytokiny prozapalne mogą działać jako czynniki inicjujące transkrypcję genów i zwiększać 

wydzielanie metaloproteinaz. Inhibicja receptora dla IL-1 mogłaby powodować hamowanie 

reakcji zapalnej i towarzyszącej infekcji bakteryjnej autodestrukcji tkanek przyzębia.    

Zmniejszone stężenie MMP-8 we krwi obwodowej pacjentów z zapaleniem przyzębia 

w stosunku do osób zdrowych  może być wynikiem zwrotnej regulacji za pomocą np. TIMP. 

Zwiększone stężenie MMP-8 wydzielanego lokalnie w tkankach przyzębia głównie przez 

granulocyty obojętnochłonne może powodować wzrost stężenia inhibitorów MMPs we krwi 

obwodowej i zwrotnie obniżenie poziomu MMP-8. Niskie stężenie MMP-8 we krwi 

obwodowej może być również skutkiem przemieszczenia puli komórek będących ich 

głównym źródłem, a więc PMN do miejsca zapalenia w przyzębiu.  

Przeprowadzone badanie wykazało, że krew obwodowa może być dobrym materiałem do 

oceny stężenia cytokin prozapalnych oraz enzymów proteolitycznych. Ze względu na 

konieczność wykonywania badań ogólnych krwi obwodowej dodatkowe oznaczenie MMP-8 

lub IL-1β mogłoby być użytecznym predyktorem w ocenie ryzyka zagrożenia chorobą 

ogólnoustrojową (np. chorobami układu sercowo-naczyniowego) u pacjentów z chorobą 

przyzębia jak również odwrotnie, w ocenie ryzyka wystąpienia  choroby przyzębia u 

pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi (np. cukrzycą).  
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Publikacja trzecia 

Nędzi-Góra M, Kostrzewa-Janicka J, Górska R. Elastase and metalloproteinase-9 

concentrations in saliva in patients with chronic  periodontitis. Cent Eur J Immunol. 

2014;39(3):357-64 

IF: 0,28 

Punktacja MNiSW: 15 

Kontynuując badania nad rolą enzymów proteolitycznych w etiopatogenezie zapaleń 

przyzębia w kolejnym badaniu zdecydowałam się rozszerzyć je o kolejny enzym-elastazę . 

Materiałem badanym pozostała ślina. Pobranie śliny jest łatwe i nieinwazyjne dla pacjentów. 

Jak wykazały badania przeprowadzone u pacjentów bezzębnych, źródłem obecnych w ślinie 

komórek układu immunologicznego oraz ich produktów np. enzymów proteolitycznych  oraz 

cytokin prozapalnych jest głównie płyn kieszonek dziąsłowych (gingival crevicular fluid, 

GCF). 

Celem badania była ocena stężenia elastazy i metaloproteinazy 9 w ślinie pacjentów z 

zapaleniem przyzębia. Grupę badaną stanowiło 32 pacjentów, u których na podstawie badania 

klinicznego (PI, BI, PD, CAL) oraz radiologicznego rozpoznałam przewlekłe zapalenie 

przyzębia. Grupę badana podzieliłam na 2 podgrupy- z głębokością kieszonek odpowiednio 

<6 mm oraz≥6 mm, co według ówcześnie obowiązującej klasyfikacji chorób przyzębia 

odpowiadało przewlekłemu umiarkowanemu i zaawansowanemu zapaleniu przyzębia. Grupę 

kontrolną stanowiło 13 pacjentów ze zdrowym przyzębiem.  

Od wszystkich pacjentów pobrałam stymulowaną ślinę mieszaną w której za pomocą metody 

ELISA oznaczono stężenie MMP-9 oraz elastazy. Badanie wykazało znamiennie wyższe 

stężenie elastazy w ślinie pacjentów z kieszonkami ≥6mm w odniesieniu do pacjentów z 

kieszonkami<6mm oraz do osób zdrowych. Z kolei różnica w stężeniu elastazy w ślinie 

pacjentów z kieszonkami<6mm w odniesieniu do osób zdrowych nie była znamienna 

statystycznie. W przypadku MMP-9 stężenie enzymu było znamiennie wyższe w ślinie 

pacjentów z kieszonkami≥6 mm w odniesieniu do osób zdrowych. Różnica w stężeniu MMP-

9 w ślinie pacjentów z kieszonkami ≥6 mm oraz <6 mm, jak również różnica pomiędzy grupą 

z kieszonkami <6mm i osobami zdrowymi nie była znamienna.  

Ponadto wykazałam dodatnią korelację pomiędzy stężeniem MMP-9 oraz elastazy u 

pacjentów z kieszonkami≥6mm.  
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Przeprowadzone badanie potwierdziło znaczącą rolę zarówno elastazy jak i metaloproteinazy 

9 w patomechanizmie przewlekłego zapalenia przyzębia.  

Należy podkreślić, że w przypadku mojej pracy materiałem badanym była ślina, a nie płyn z 

pojedynczej kieszonki przyzębnej. Szczególnie wysoki poziom tych enzymów odnotowałam 

u pacjentów z kieszonkami≥6 mm. Potwierdziło to moje przypuszczenie, że to głębokie 

kieszonki przyzębne są głównym źródłem enzymów proteolitycznych w ślinie.  Stężenie 

enzymów w ślinie wydaje się być wypadkową stężeń enzymów w poszczególnych 

kieszonkach przyzębnych. Ślina może być więc dobrym materiałem badanym w przypadku 

określania ryzyka wystąpienia powikłań ogólnoustrojowych u pacjentów ze współistniejącą 

chorobą przyzębia i np. chorobami układu sercowo-naczyniowego. Elastaza wydaje się być 

bardziej czułym wskaźnikiem zaawansowania choroby niż MMP-9. 

 

Publikacja czwarta 

Nędzi-Góra M, Górska R, Kostrzewa-Janicka J, Kowalski J. Concentration of MMP-8 

and IL-1β in gingival crevicular fluid in patients with chronic and aggressive periodontitis. 

Cent Eur J Immunol. 2017;42(4):342-346 

IF: 0,776 

Punktacja MNiSW: 15 

W ostatniej w cyklu pracy oryginalnej materiałem badanym był płyn kieszonek dziąsłowych 

(GCF) , w którym oceniłam stężenie metaloproteinazy 8 oraz IL-1β. Grupę badaną, oprócz 

jak w poprzednich pracach pacjentów z zapaleniem przyzębia (33 osoby ) stanowili 

dodatkowo pacjenci z agresywnym zapaleniem przyzębi (16 osób). Grupę kontrolną 

stanowiło 16 osób ze zdrowym przyzębiem.  

Od wszystkich badanych osób pobrałam próbkę płynu z kieszonki dziąsłowej/ przyzębnej. W 

grupie badanej płyn pobierałam z dwóch miejsc- kieszonki płytkiej PD <5mm oraz z 

kieszonki głębokiej ≥6mm. Płyn pobierałam za pomocą sączków papierowych umieszczanych 

w kieszonkach na 30 s. Bezpośrednio po pobraniu sączki papierowe były umieszczane w 

szczękach urządzenia Periotron (Periotron 8000, OraFlow Inc®). Urządzenie to służy do 

pomiaru małych objętości płynu. Otrzymane objętości zapisywałam dla każdego sączka, a 

następnie umieszczałam sączki w przygotowanych wcześniej probówkach z odmierzoną 

ilością PBS.  
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Stężenie MMP-8 oraz IL-1β oznaczono jak w pracach poprzednich za pomocą metody 

ELISA.  

W przeprowadzonym badaniu stwierdziłam znamiennie wyższe stężenie MMP-8 w GCF 

pochodzącym z kieszonek głębokich oraz płytkich pacjentów z zapaleniem przyzębia w 

porównaniu do grupy kontrolnej. Nie stwierdziłam znamiennej różnicy pomiędzy stężeniem 

MMP-8 w kieszonkach płytkich i głębokich.  

Stężenie IL-1β w GCF pacjentów z zapaleniem przyzębia było znamiennie wyższe zarówno 

w kieszonkach płytkich jak i głębokich w porównaniu do grupy kontrolnej. Stężenie w 

kieszonkach płytkich było znamiennie wyższe niż w kieszonkach głębokich.  

Badanie nie wykazało różnic w stężeniu MMP-8 i IL-1β w zależności od postaci choroby-

agresywne czy przewlekłe zapalenie przyzębia.  

Nie wykazano również korelacji pomiędzy parametrami klinicznymi stanu tkanek przyzębia 

określanymi dla całej jamy ustnej, a stężeniem badanych enzymów w GCF.  

Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do śliny czy krwi obwodowej badanie płynu 

kieszonki jest obarczone zdecydowanie większym ryzykiem błędu. Otrzymana objętość 

materiału jest bardzo mała. Zmierzenie tej objętości wymaga zastosowania dodatkowego 

urządzenia jakim jest Periotron. Urządzenie to, bardzo czułe na wszelkie czynniki zewnętrzne 

(np. wilgotność powietrza) wymaga szczegółowej kalibracji. Kłopotliwe jest również 

przygotowanie szczęk Periotronu do kolejnego badania. Niewielkie zanieczyszczenie może 

spowodować błędy w pomiarach. Dlatego według mnie oznaczenie stężenie MMPs, elastazy 

czy IL-1β w ślinie jest metodą łatwiejszą , mniej inwazyjną i bardziej wiarygodną . 

 

Publikacja piąta i szósta (prace poglądowe) 

Nędzi-Góra M, Kostrzewa-Janicka J, Górska R. Markers of inflammation in periodontal 

disease. Central European Journal of Immunology.2013;38(3): 363-366 

IF: 0,358    Punktacja MNiSW: 15 

 

Nędzi-Góra M, Kowalski J, Górska R. The Immune Response in Periodontal Tissues. Arch 

Immunol Ther Exp .2017; 65(5):421-429. 

IF: 2,04     Punktacja MNiSW: 25 
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Wieloletnie badania nad tematyką mechanizmów immunologicznych w 

etiopatogenezie zapalenia przyzębia skłoniły mnie do próby uporządkowania współczesnej 

wiedzy w tym zakresie w dwóch pracach poglądowych.  

W 2013 roku opublikowałam pracę poświęconą markerom zapalenia w chorobie przyzębia. 

W pierwszej części pracy opisałam patomechanizm choroby przyzębia ze szczególnym 

uwzględnieniem enzymów proteolitycznych (elastaza i metalloproteinazy) oraz pochodnych 

kwasu arachidonowego. [Zagadnienia związane z rolą prostaglandyn, leukotrienów i lipoksyn 

w patomechanizmie choroby przyzębia omawiałam już we wcześniejszych publikacjach  

dotyczących mechanizmów immunologicznych w etiopatogenezie zapalenia przyzębia 2002, 

2003, 2004].  

W drugiej części pracy opisuję rolę potencjalnych markerów zapalenia (CRP, MMPs, 

elastaza, cytokiny) w odniesieniu do materiału badanego w jakim były oznaczane (krew 

obwodowa, płyn kieszonek przyzębnych, ślina). 

Z kolei w pracy opublikowanej w 2017 roku szczegółowo analizuję współczesną wiedzę na 

temat odpowiedzi immunologicznej w tkankach przyzębia. We wstępie opisałam rolę bakterii 

w inicjacji procesu zapalnego w przyzębiu. Następnie opisałam specyfikę procesów 

zapalnych zachodzących w okolicy kieszonki przyzębnej w trakcie rozwoju zapalenia 

przyzębia. Kolejne dwie części pracy poświęciłam omówieniu mechanizmów zachodzących 

w tkankach przyzębia z udziałem  granulocytów obojętnochłonnych oraz makrofagów. W 

Następnie omówiłam komponentę humoralną odpowiedzi immunologicznej w przebiegu 

zapalenia przyzębia. Ostatnia część poświęcona aspektom praktycznym jest podsumowaniem 

moich wieloletnich przemyśleń na temat mechanizmów immunologicznych zachodzących w 

przyzębiu. 

 

Publikacje 3,4,5,6 powstały w ramach Grantu Narodowego Centrum Nauki N N403 

582938 „Rola wybranych mediatorów zapalenia w mechanizmie powstawania chorób 

przyzębia” 
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3.2.1.4. Podsumowanie i znaczenie przedstawionych publikacji 

 

Pomimo licznych badań nad określeniem i rolą tzw. predyktorów choroby przyzębia (wciąż 

nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak przewidzieć postęp choroby przyzębia (PDP, 

periodntal disease progression). Wieloczynnikowa etiologia zapaleń przyzębia powoduje , że 

choroba ta może przebiegać w postaci remisji i zaostrzeń. Ponadto stopień zaawansowania 

choroby, a tym samym jej postęp może być różny przy różnych zębach, a nawet w różnych 

miejscach wokół tego samego zęba. We współczesnej periodntologii bardzo ważne jest nie 

tylko stwierdzenie występowania choroby oraz stopnia jej zaawansowania ale przede 

wszystkim określenie w jakim kierunku rozwinie się choroba zarówno miejscowo w 

przyzębiu jak również jaki może mieć wpływ na zdrowie ogólne pacjenta. Wskaźniki 

kliniczne takie jak głębokość kieszonek(PD), utrata przyczepu łącznotkankowego (CAL) czy 

wskaźnik krwawienia  (BOP) mają ograniczone znaczenie jako predyktory postępu choroby 

(PDP). Dlatego wciąż podejmowane są próby określenia predyktorów zarówno genetycznych 

jak również obecnych w ślinie, krwi, czy płynie kieszonek przyzębnych, które pozwoliłyby na 

wyłonienie pacjentów szczególnie narażonych na postęp choroby przyzębia, a tym samym  

wystąpienie chorób z nią powiązanych. Pod uwagę brano takie biomarkery jak: 

prostaglandyna (PG), interleukiny (IL-1, IL-6) oraz ich receptory, osteoprotegryna (OPG), 

metaloproteinazy, CRP. Jak dotąd nie określono jednak jednoznacznie które z nich mają 

decydujące znaczenie.  

Uważam, że przedstawione w moich pracach wyniki wpisują się w nurt badań nad 

określeniem biochemicznych markerów choroby przyzębia powiązanych z odpowiedzią 

immunologiczną gospodarza. Określenia markera aktywności choroby przyzębia pozwoli na:   

 ułatwienie rozpoznania/różnicowania poszczególnych jednostek chorobowych 

np. zapalenie przyzębia przewlekłe a zapalenie przyzębia agresywne; 

 prognozowanie w danej sytuacji klinicznej- czy udało się zredukować aktywny 

stan zapalny , czy będzie następowała poprawa stanu klinicznego, czy też 

postęp procesu chorobowego; 

 ustalenie wskazań do leczenia chirurgicznego- czy w danej sytuacji klinicznej 

leczenie jest konieczne, czy są realne szanse na prawidłową odbudowę tkanek 

przyzębia po zabiegu chirurgicznym; 
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 określenie ryzyka wystąpienia chorób ogólnoustrojowych w przebiegu 

zapalenia przyzębia; 

 monitorowanie przebiegu leczenia np. z zastosowaniem inhibitorów 

metaloproteinaz lub antybiotyków.  

 

3.2.1.5. Piśmiennictwo 

 

1. Tonetti Ms, Claffey N. Advances in the progression of periodontitis and proposal of 
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 European Workshop in Periodontology. 

Journal of clinical periodontology. 2005;32(Suppl 6):210–3. 
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 3.2.2.  Skład mikrobiologiczny kieszonek przyzębnych u pacjentów z zapaleniem przyzębia 

 

Prace oryginalne: 

1. Nędzi-Góra M, Kowalski J, Krajewski J, Górska R: Analiza mikrobiologiczna 

głębokich kieszonek przyzębnych u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia 

metodą PCR. Czas. Stomatol. 2007;11: 717-725 

2. Nędzi-Góra M, Kowalski J, Krajewski J, Górska R:: Wpływ niechirurgicznego 

leczenia na bakteryjną florę kieszonek przyzębnych u pacjentów z przewlekłym 

zapaleniem przyzębia. Czas. Stomatol. 2008; 61,7,465-472 

3. Nędzi-Góra M, Kowalski J, Krajewski J, Górska R: The impact of Systemic 

Administration of Metronidazole on the Bacterial Flora of Periodontal Pockets in 

Patients with Chronic Periodontitis; Polish J. of Environ. Stud.2010; vol. 19, 

No.6A :184-187 

 Poza mechanizmami immunologicznymi przedmiotem moich zainteresowań jest 

również rola czynników mikrobiologicznych w etiopatogenezie zapaleń przyzębia. W latach 

2006-2010 brałam udział w badaniach, które miały na celu ocenę mikrobilogiczną kieszonek 

przyzębnych pacjentów z zapaleniami przyzębia zarówno przed, jak i po leczeniu 

niechirurgicznym oraz z zastosowaniem ogólnoustrojowym metronidazolu.  

Celem pierwszej pracy była jakościowa i ilościowa mikrobiologiczna ocena wybranych 

kieszonek przyzębnych u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Przebadano 58 

pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Oznaczono wskaźnik płytki (PI), wskaźnik 

krwawienia (BI), głębokość kieszonek przyzębnych oraz utratę przyczepu łącznotkankowego 

(CAL). Od każdego pacjenta za pomocą sterylnych sączków papierowych pobrano próbkę 

materiału z dwóch najgłębszych u danego pacjenta kieszonek przyzebnych ≥4 mm. Ocenę 

mikrobiologiczną przeprowadzono za pomocą testów Perio-Analyse ® (Pierre Fabre 

Medicament) do jakościowego i ilościowego oznaczenia 9 patogenów bakteryjnych: 

Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi), Eiknella corrodens (Ec), 

Campylobacter rectus (Cr), Actinobacillus actinomycetemcomitans (obecnie Aggregatibacter 

actinomycetemcommitans)(Aa), Tannerella forsythia (Tf), Peptostreptococcus micros (Pm), 

Treponema denticola(Td). Ocena periopatogenów dokonywana była w laboratorium na 

podstawie obecnego DNA bakteryjnego z użyciem reakcji PCR.  
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We wszystkich badanych kieszonkach wykryto bakterie kompleksu pomarańczowego, 

w tym Fn. Bakterie kompleksu czerwonego były obecne w 94,3% badanych próbek. Pod 

względem liczby dominował Pg. Najmniej liczną grupą okazały się bakterie kompleksu 

zielonego, a wśród nich Aa, którego obecność zidentyfikowano u 29% badanych pacjentów z 

przewlekłym zapaleniem przyzębia.  

Wyniki badań skłoniły autorów do rozważań, w jakim stopniu to bakterie są odpowiedzialne 

za powstanie głębokiej kieszonki , a w jakim stopniu ich obecność jest skutkiem dobrych 

warunków ekologicznych do ich rozwoju. W świetle współczesnych badań wydaje się, że 

jakkolwiek bakterie periopatogenne mają silny potencjał uszkadzający tkanki przyzębia, to 

jednak jest on nieznaczny w porównaniu z pośrednimi mechanizmami niszczenia, 

wynikającymi z reakcji  immunologicznych gospodarza. Jednakże czynnikiem 

wyzwalającym te reakcje z całą pewnością pozostają bakterie, a w szczególności bakterie 

markerowe periodontitis. Do pobudzenia odpowiedzi immunologiczno-zapalnej 

wystarczająca może być nawet proporcjonalnie niewielka liczba bakterii silnie wirulentnych, 

takich jak Aa czy Pg. W sprzyjających warunkach obniżonej odporności lub obecności 

czynnika genetycznego bakterie te, nawet w proporcjonalnie niewielkiej liczbie, mogą 

doprowadzić do postępującej utraty przyczepu łącznotkankowego oraz powstania głębokich 

kieszonek przyzębnych.  

Przeprowadzone badania wykazały ponadto wzajemne korelacje pomiędzy występowaniem 

badanych bakterii  (Aa/Ec  z kompleksu zielonego, Tf/Pg, Td/Pg, Tf/Td z kompleksu 

czerwonego oraz Fn/Cr, Fn/Pm, Pm/Pi z kompleksu pomarańczowego). Wyniki te 

potwierdzają fakt, że bakterie tworzące poszczególne kompleksy są powiązane wzajemnymi 

zależnościami. Z kolei dodatnie korelacje pomiędzy wybranymi gatunkami kompleksu 

pomarańczowego i czerwonego (Pm/Tf, Pm/Td, Pi/Td) oraz samymi kompleksami mogą 

świadczyć o tym, że występujące w przeważającej liczbie bakterie kompleksu 

pomarańczowego są niezbędnym ogniwem pozwalającym na kolonizację kieszonek 

przyzębnych przez kompleks czerwony. Z kolei brak korelacji pomiędzy bakteriami 

kompleksu zielonego oraz czerwonego i pomarańczowego potwierdzają pośrednio teorię 

stworzonego przez Sokransky’ego uproszczonego modelu rozwoju kompleksów 

bakteryjnych, w którym do powstania najgroźniejszych kompleksów czerwonego i zielonego 

prowadzą dwie niezależne drogi.  

Celem dwóch kolejnych badań była jakościowa i ilościowa ocena periopatogenów 

bakteryjnych w kieszonkach przyzębnych pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia 
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przed oraz po leczeniu niechirurgicznym w połączeniu z ogólnoustrojowym podaniem 

metronidazolu. Przebadano 30 pacjentów z przewlekłym zaawansowanym zapaleniem 

przyzębia. U 20 losowo wybranych pacjentów wykonano skaling i root planing oraz zalecono 

dodatkowo ogólne przyjmowanie metronidazolu w dawce 250 mg co 8 godzin przez 7 dni. U 

pozostałych 10 osób wykonano jedynie skaling i root planing, bez zastosowania 

metronidazolu. Periopatogeny bakteryjne oznaczono, jak w poprzednim badaniu, za pomocą 

zestawów Perio-Analyse®. Próbki z dwóch najgłębszych kieszonek pobrano przed 

leczeniem(T1), po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia niechirurgicznego, czyli 1 tydzień po 

zakończeniu terapii metronidazolem w grupie badanej (T2), a następnie po 6 tygodniach od 

rozpoczęcia leczenia.  

W grupie pacjentów leczonych dodatkowo metronidazolem nastąpiła znamienna redukcja 

liczby próbek, w których wykrywano Pg, Tf, Td oraz Pm po 2 tygodniach od rozpoczęcia 

leczenia. Otrzymane wyniki utrzymywały się po 6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. 

Natomiast w grupie leczonej wyłącznie mechanoterapią odsetki pacjentów, u których 

wykrywano wszystkie badane bakterie nie uległy zmianom. Badanie to potwierdziło, że 

niechirurgiczne, jedynie mechaniczne leczenie zapalenia przyzębia jest nie wystarczające w 

przypadku obecności głębokich kieszonek przyzębnych. Nawet po leczeniu przyczynowym 

(skaling i root planing) pozostają one rezerwuarem patogennych dla przyzębia gatunków 

bakteryjnych.  Otrzymane w pracy własnej wyniki wskazują, że w przypadku 

zaawansowanego zapalenia przyzębia korzystne jest połączenie mechanoterapii ze 

wspomagającą, równolegle prowadzoną antybiotykoterapią w celu eliminacji 

mikroorganizmów patogennych dla tkanek przyzębia. Utrzymywanie się wyników po 6 

tygodniach od rozpoczęcia leczenia świadczy o tym, że ogólnoustrojowe podanie 

metronidazolu zapobiega rekolonizacji kieszonek przyzębnych przez bakterie czerwonego 

kompleksu.  

Ogólnoustrojowe zastosowanie metronidazolu korzystnie wpływa na eliminację bakterii 

czerwonego kompleksu w kieszonkach przyzębnych u pacjentów z przewlekłym zapaleniem 

przyzębia oraz zapobiega rekolonizacji kieszonek. Wspomagająca ogólna terapia 

metronidazolem we wstępnej fazie leczenia pacjentów z przewlekłym zaawansowanym 

zapaleniem przyzębia może zmniejszyć liczbę pacjentów (miejsc leczonych) wymagających 

dalszej terapii.  
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3.2.3. Wpływ urazu zgryzowego oraz patologii śluzówkowo-dziąsłowych na stan 

tkanek przyzębia  

 

Prace oryginalne: 

1. Wyrębek B, Górska R, Nędzi-Góra M, Plakwicz P. Effect of vestibular deepening on 

the periodontal status of teeth- preliminary study. Journal of Stomatology. 

2016;69(5):531-537 

Prace poglądowe: 

1. Kostrzewa-Janicka J, Jurkowski P, Nędzi-Góra M, Mierzwińska-Nastalska E. 

Inflammatory markers in temporomandibular joint disorders. Central European 

Journal of Immunology. 2012; 38(3) : 290-293 

2. Kostrzewa-Janicka J, Mierzwinska-Nastalska E, Jurkowski P, Okonski P, Nedzi-

Gora M. Assessment of temporomandibular joint disease. Adv Exp Np. Biol. 

2013;788:207-11. 

3. Meredyk K, Kostrzewa-Janicka J, Nędzi-Góra M. The Effect of Occlusal Loading 

on the Periodontal Tissue. A Literature Review. Part I: Occlusion and 

Periodontitis.  Dental and Medical Problems. 2015;52(2), 215-221 

4. Meredyk K, Kostrzewa-Janicka J, Nędzi-Góra M. The Influence of Occlusal 

Loading on the Periodontal Tissue. A Literature Review. Part II: Occlusion and 

Recession, Occlusion and Healthy Periodontium. Dental and Medical Problems. 

2016;53 (4): 529–535. 

5. Wyrębek B, Orzechowska A, Nędzi-Góra M, Plakwicz P. Metody i znaczenie 

pogłębiania przedsionka jamy ustnej- przegląd piśmiennictwa. Stomatologia 

Współczesna.2015;22(1): 41-46.  

 

Obok mechanizmów immunologiczno-zapalnych pobudzanych przez obecne w biofilmie 

bakterie, wpływ na tkanki przyzębia mają również bodźce mechaniczne pochodzące zarówno 

z mięśni żwaczy i stawu skroniowo-żuchwowego (uraz zgryzowy) jak również tkanek 

miękkich kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego, a także bodźce zewnętrzne np. 

nieprawidłowe szczotkowanie.  
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Na stan przyzębia, jako części układu stomatognatycznego mają wpływ pozostałe elementy 

tego układu takie jak mięśnie żwacze, staw skroniowo-żuchwowy, a także naczynia i nerwy 

zaopatrujące te struktury. Z drugiej strony choroby przyzębia, które prowadzą do ubytku 

tkanki łącznej oraz tkanki kostnej wyrostka zębodołowego, a co za tym idzie zwiększonej 

ruchomości i patologicznych migracji zębów, również mają wpływ na stan pozostałych części 

układu stomatognatycznego.  

W ostatnich latach wzrasta liczba pacjentów, u których obok zmian w przyzębiu stwierdza się 

patologie ze strony stawu skroniowo-żuchwowego. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku 

chorób stawu skroniowo-żuchwowego również poszukiwane są markery wczesnego 

wykrywania oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby. W etiopatogenezę przewlekłego 

zapalenia toczącego się w elementach kostnych i łącznotkankowych stawu skroniowo-

żuchwowego zaangażowane są te same enzymy proteolityczne (metaloproteinazy macierzy) 

oraz cytokiny prozapalne (IL-1β, TNFα), które biorą udział w mechanizmach degradacji 

tkanek przyzębia.  

Dlatego też we współpracy z Katedrą Protetyki WUM włączyłam się w przeprowadzenie 

analizy najnowszego piśmiennictwa dotyczącego roli markerów zapalenia w etiopatogenezie i 

diagnostyce chorób stawu skroniowo-żuchwowego.  

W 2015 roku wzięłam udział w pracy, która miała na celu analizę piśmiennictwa dotyczącego 

wzajemnych relacji stanu tkanek przyzębia i okluzji. W pierwszej części pracy 

przeanalizowano publikacje dotyczące  wpływu urazu zgryzowego na destrukcję tkanek 

przyzębia. Z analizy tej wynika, że terapia okluzyjna powinna być integralną częścią leczenia 

periodontologicznego. Konieczna jest w tym zakresie współpraca pomiędzy specjalistami 

periodontologami i protetykami. W drugiej części pracy przeanalizowano artykuły dotyczące 

związku okluzji z występowaniem recesji dziąsłowych. Tu również uzyskano potwierdzenie, 

że zaburzenia okluzji mogą być jednym z czynników wpływających na powstawanie recesji 

oraz stan tkanek zdrowego przyzębia.  

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba pacjentów zgłaszających się do periodontologa z 

powodu występowania recesji dziąsłowych. Obok profilaktyki konieczna bywa również 

interwencja chirurgiczna w celu leczenia tych patologii. W pracy dotyczącej metod i 

znaczenia pogłębiania przedsionka jamy ustnej wzięłam udział w analizie piśmiennictwa 

dotyczącego tych zagadnień. W analizie przedstawiono rolę dziąsła skeratynizowanego jako 
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bariery ochronnej w stosunku do urazów mechanicznych i stanów zapalnych dziąsła 

brzeżnego jako potencjalnych czynników recesjogennych. 

Uczestniczyłam również w klasyfikacji pacjentów do zabiegów pogłębiania przedsionka jamy 

ustnej metodą Kazanjana oraz w ocenie wpływu leczenia tą metodą na stan tkanek przyzębia, 

w tym recesji dziąsłowych oraz szerokości dziąsła związanego.  

 

3.2.4. Problem zwiększonej wrażliwości zębiny u pacjentów leczonych periodontologicznie 

 

Prace oryginalne: 

1. Trąbska-Świstelnicka M, Betleja K , Banach J, Nędzi-Góra M, Borakowska-

Siennicka M, Górska R. Skuteczność preparatu Green Or w zwalczaniu 

nadwrażliwości zębiny. Magazyn Stomatologiczny. 2003; 5 (139): 38-42 

2. Nędzi-Góra M, Górska R: Ocena kliniczna skuteczności pasty do polerowania 

zawierającej argininę i węglan wapnia w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny. 

Magazyn Stomatologiczny. 2010; 10 (221) :42-46 

3. Nędzi-Góra M, Górska R: Częstość występowania nadwrażliwości zębiny u 

pacjentów zgłaszających się do periodontologa. Magazyn Stomatologiczny. 2012; 

6(240) : 70-73 

4. Nędzi-Góra M, Borakowska-Siennicka M, Górska R: Czy skaling 

ultradźwiękowy wywołuje nadwrażliwość zębiny? Magazyn Stomatologiczny. 

2012; 22 (11) : 125-129 

5. Nędzi-Góra M, Borakowska-Siennicka M, Kostrzewa-Janicka J, Górska R. The 

occurrence of dentine hypersensitivity after ultrasonic scaling in patients with 

periodontitis. HealthMED. 2013;7/3:953-958 

Prace poglądowe : 

1. Górska R, Napora M, Nędzi-Góra M. Problem zwiększonej wrażliwości zębiny u 

pacjentów z chorobą przyzębia-przegląd piśmiennictwa. Nowa Stomatologia. 

2009;14(3):95-99 

W aspekcie badań klinicznych przedmiotem moich zainteresowań pozostaje również 

problem nadwrażliwości zębiny oraz jej leczenia zarówno u pacjentów bez współistniejącego 
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zapalenia przyzębia, jak również nadwrażliwości występującej po leczeniu zapalenia 

przyzębia. 

Nadwrażliwość zębiny definiowana jest jako krótkotrwały ostry ból występujący po narażeniu 

odsłoniętej zębiny na bodźce zewnętrzne (termiczne, chemiczne, mechaniczne), który nie 

może być przypisany żadnej innej jednostce chorobowej lub defektowi zębiny. W 2002 roku 

European Federation of Periodontology przyjęła określenie wrażliwości korzeni zębów (root 

sensitivity) w celu opisania wrażliwości zębów związanej z leczeniem choroby przyzębia. 

Nadwrażliwość zębiny zalicza się do dolegliwości, które znamiennie wpływają na jakość 

życia zależną od stanu zdrowia jamy ustnej.  

W 2003 roku wzięłam udział w badaniu przeprowadzonym równolegle w Katedrze 

Periodontologii Akademii Medycznej w Szczecinie oraz w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej 

i Przyzębia Akademii Medycznej w Warszawie. Celem pracy była ocena skuteczności 

klinicznej preparatu Green Or (dwuskładnikowy roztwór zawierający sole potasu oraz sole 

wapnia i strontu) w zwalczaniu nadwrażliwości zębiny. Przebadano łącznie 228 zębów 

wykazujących nadwrażliwość zębiny. Ocenę doznań bólowych przeprowadzono 

pięciokrotnie: przed aplikacją leku , bezpośrednio po aplikacji, 15 minut później, po 14 

dniach od aplikacji oraz po 3 miesiącach, posługując się skalą stopniową oraz liniową. 

Wykazano znamienną statystycznie redukcję nadwrażliwości w kolejnych badaniach 

największą po 3 miesiącach od zastosowania preparatu. Dodatkowo przeprowadzono badania 

ankietowe dotyczące np. czasu występowania, bodźców wywołujących, nawyków 

żywieniowych oraz przyczyn występowania nadwrażliwości zębiny.  

W 2009 roku wzięłam udział w przeprowadzeniu analizy najnowszego piśmiennictwa 

dotyczącego problemu nadwrażliwości zębiny u pacjentów z chorobą przyzębia. 

W 2010 roku opracowałam badania ankietowe dotyczące skuteczności profesjonalnej 

pasty do polerowania zawierającej argininę i węglan wapnia w zwalczaniu nadwrażliwości  

zębiny. Badania zostały przeprowadzone w ramach programu PEP (Patient Evaluation 

Programme) prowadzonego przez firmę Colgate. Badano reakcję zębów z recesjami dziąseł 

lub erozją szkliwa na bodziec dehydratacyjny przed oraz po zastosowaniu pasty do 

polerowania . Przebadano łącznie 1254 zęby u 814 pacjentów. W przypadku 89 % badanych 

zębów uzyskano redukcję odczuwanych bodźców, w 43 % dolegliwości ustąpiły całkowicie.   
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W 2010 wzięłam udział w konkursie organizowanym przez firmę Colgate-Palmolive 

na projekt pracy dotyczącej problemu zwiększonej wrażliwości zębiny. Projekt mój 

nagrodzono grantem edukacyjnym w ramach którego przeprowadziłam kolejne badania.  

W 2012 roku przeprowadziłam badania ankietowe 347 pacjentów zgłaszających się do 

periodontologa. Na nadwrażliwość zębiny skarżyło się 50,7% ankietowanych pacjentów 

zgłaszających się z różnych przyczyn do periodontologa i aż 65,69 % pacjentów 

zgłaszających się z powodu choroby przyzębia. Dla 18,7 % nadwrażliwość zębiny byłą 

pierwotną przyczyną zgłoszenia się do periodontologa. 71% osób z nadwrażliwością 

stanowiły kobiety, średnia wieku wyniosła 47,23. Jedynie 37 % badanych  z nadwrażliwością 

zębiny potrafiło powiązać jej występowanie z jednym z podanych zabiegów 

stomatologicznych, z czego 11,36% wiązało jej występowanie z przeprowadzonym 

skalingiem ultradźwiękowym.  

Następnie przeprowadziłam badanie kliniczne którego  celem była ocena wrażliwości zębów 

przed, bezpośrednio po oraz 2 tygodnie po wykonaniu skalingu ultradźwiękowego u 

pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Przebadałam  300 zębów u pacjentów z 

zapaleniem przyzębia przewlekłym, u których zaplanowano wykonanie skalingu 

ultradźwiękowego.  Wrażliwość zębiny badałam trzykrotnie: przed wykonaniem skalingu, 

bezpośrednio po wykonaniu skalingu ultradźwiękowego zakończonego polishingiem oraz 2 

tygodnie po wykonaniu skalingu ultradźwiękowego.  Oceniałam reakcję na bodziec 

dehydratacyjny. Wrażliwość badanego zęba oceniałam w 4-punktowej skali Schiffa . 

Wrażliwość zębiny na strumień powietrza z dmuchawki stwierdziłam wyjściowo dla 34,6% 

zębów badanych  (i 47,6 %  zębów z recesjami dziąseł). Po wykonaniu skalingu z 

wygładzeniem powierzchni korzeni odsetek zębów wrażliwych z recesjami w badaniu 

bezpośrednio po skalingu obniżył się znamiennie do 29,8%. W ponownym badaniu po 2 

tygodniach odsetek zębów wrażliwych wzrósł znamiennie do 41,5%  . 

Ponadto oceniono ryzyko względne (RR) mówiące o tym ile razy większe ryzyko na reakcje 

ma ząb, który reagował przed leczeniem. Ryzyko reakcji na ból w drugim pomiarze w 

przypadku występującej wrażliwości przy pierwszym pomiarze wyniosło RR= 3,852 dla 

wszystkich zębów oraz RR=3,483 dla zębów z recesją , a przy trzecim pomiarze w grupie 

wszystkich zębów RR=3,144, a dla zębów z recesją 1,956 i ryzyka te  były statystycznie 

istotne. Badanie to pokazało, że skaling ultradźwiękowy może wywołać wzrost wrażliwość 

zębiny.  Dokładny polishing może ograniczyć występowanie nadwrażliwości bezpośrednio po 

zabiegu skalingu. 
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3.2.5.  Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej.  

 

Prace oryginalne: 

1. Majdanik W, Nędzi-Góra M, Górska R. Pierwotne zapalenie jamy ustnej i dziąseł-

opis przypadku. Stomatologia Współczesna. 2017; 24/3:46-52 

Prace poglądowe: 

4. Nędzi-Góra M, Górska R. Leczenie wybranych chorób infekcyjnych błony śluzowej 

jamy ustnej u dzieci . Na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych. Magazyn 

Stomatologiczny. 2012; 10 (243) : 62-67 

5. Michael A.O. Lewis, Richard C.K. Jordan „Medycyna jamy ustnej” Redakcja 

naukowa wydania polskiego Nędzi-Góra M.  PZWL, Warszawa 2013 

 

W mojej pracy naukowo-dydaktycznej obok zagadnień ściśle periodontologicznych 

dużą uwagę poświęcam również diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami błony 

śluzowej jamy ustnej.  

Wielokrotnie byłam zapraszana do wygłoszenia wykładu dotyczącego leczenia chorób 

infekcyjnych u dzieci w ramach kursów do specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej.  

W opublikowanej w 2012 roku pracy poglądowej omówiłam najczęściej występujące choroby 

wirusowe, bakteryjne i grzybicze błony śluzowej jamy ustnej u dzieci. Opisując diagnostykę i 

leczenie wykorzystałam zarówno dane z piśmiennictwa jak i własne doświadczenia w tym 

zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem leków do stosowania ogólnego i miejscowego 

dostępnych na polskim rynku.  

Jestem również redaktorem naukowym wydania polskiego podręcznika „Medycyna Jamy 

ustnej” autorstwa M.Lewis’a  i R. Jordan’a . W trakcie prac nad redakcją książki, która 

jednocześnie była przygotowywana do druku w oryginale, wielokrotnie kontaktowałam się z 

autorem podręcznika aby ustalić szczegóły dotyczące specyfiki nomenklatury obowiązującej 

w piśmiennictwie polskojęzycznym (np. z zakresu wykwitów na błonie śluzowej) oraz 

stosowanego leczenia, aby podręcznik był jak najbardziej użytecznych dla polskich lekarzy.  
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W opublikowanym w 2017 roku opisie przypadku omówiono podstawy diagnostyki oraz 

ogólne i miejscowe leczenie pierwotnego opryszczkowego zapalenia jamy ustnej i dziąseł. 

Szczególną uwagę zwrócono na objawy w obrębie dziąseł, które często bywają przyczyną 

błędów w rozpoznaniu tej jednostki chorobowej.  

 

3.3. Nowe projekty badawcze 

 

Obecnie zajmuję się kilkoma projektami: 

 Oznaczenie poziomu metaloproteinazy w GCF pacjentów z przewlekłym zapaleniem 

przyzębia za pomocą dwóch metod badawczych- laboratoryjnych testów ELISA oraz 

komercyjnych testów do oznaczenia MMP-8 w GCF. 

Badania wykonałam pobierając płyn z tych samych kieszonek przyzębnych aby ocenić 

czy wyniki badań są zbliżone i czy obie metody mogą być stosowane wymiennie. 

Badania te mają na celu praktyczne kliniczne zastosowanie wyników prowadzonych 

przeze mnie badań naukowych z zakresu roli enzymów proteolitycznych jako 

markerów stanu zapalnego w przyzębiu. 

 Badania mikrobiologiczne głębokich kieszonek przyzębnych u pacjentów z 

przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia. Projekt ten jest kontynuacją 

zarówno cyklu prac jak również badań nad mikrobiologią kieszonek przyzębnych. W 

badaniu rozszerzyłam grupę badaną o pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia 

jak również obok badań mikrobiologicznych wykonałam oznaczenia MMP-8 oraz IL-

β w GCF. Mają one na celu zbadanie potencjalnych różnic w mikroflorze kieszonek 

przyzębnych w zależności zarówno od głębokości kieszonek przyzebnych jak również 

rozpoznania, a także ocenę korelacji pomiędzy poszczególnymi gatunkami 

bakteryjnymi a stężeniem enzymów i cytokin prozapalnych w GCF. 

 Badanie wpływu zabiegów z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej na stan tkanek 

przyzębia –BOP, PD, CAL oraz szerokość strefy dziąsła właściwego oraz dziąsła 

skeratynizowanego.  

 Ocena wpływu zaburzeń okluzji na występowanie recesji dziąsłowych u pacjentów ze 

zdrowym oraz chorym przyzębiem, jak również ocena wpływu urazu zgryzowego 

oraz jego eliminacji poprzez korekcyjne szlifowanie, leczenie zachowawcze, 
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ortodontyczne  i protetyczne, na parametry kliniczne i biochemiczne u pacjentów z 

zapaleniem przyzębia. 

 

3.4. Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi 

 

 Katedra Protetyki WUM  

 Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM 

 Katedra i Klinika Dermatologiczna I WL WUM 

 Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii MSWiA w Warszawie  

 Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych SPCSK ul. 

Banacha  w Warszawie  

 

4. Działalność dydaktyczna 

 

 Od 2001 roku prowadzę zajęcia ze studentami w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i 

Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Od 5 lat jestem odpowiedzialna za organizację zajęć dydaktycznych na 4 i 5 roku studiów, a 

od roku za dydaktykę na wszystkich latach studiów w Zakładzie.  

 

Szkolenie przeddyplomowe: 

 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM:  

o Organizacja zajęć dydaktycznych dla studentów 3,4,5 roku na Wydziale 

Lekarsko-Dentystycznym. 

o Opracowanie sylabusów w zakresie przedmiotów: periodontologia i choroby 

błon śluzowych, patologia jamy ustnej, gerostomatologia.  

o Opracowanie materiałów dydaktycznych w formie seminariów z zakresu 

chorób błony śluzowej jamy ustnej oraz patologii jamy ustnej dla studentów 4 

roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. 

o Zajęcia dydaktyczne ze studentami 3, 4, 5 roku Wydziału Lekarsko-

Dentystycznego z zakresu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, a 

także z zakresu patologii jamy ustnej oraz gerostomatologii. Prowadzę 

seminaria oraz ćwiczenia kliniczne .  
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o Od 2010 roku uczestniczę w Radach Pedagogicznych 3,4,5 roku Wydziału 

Lekarsko-Dentystycznego. 

o W latach 2005-2015 zajęcia dydaktyczne w formie seminariów oraz 

wykładów dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego w zakresie chorób 

przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. 

o Byłam promotorem oraz recenzentem 3 prac licencjackich na kierunku 

Higiena Stomatologiczna. 

o Wykłady  w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa 

Studentów Stomatologii Warszawa 15-17 .04.2011 oraz Konferencji Dental 

News Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Poznań 09.04.2011. 

o Udział w charakterze recenzenta w 9
th

 Warsaw International Medical 

Congress for Young Scientists 9-12.05.2013. 

o W 2016 roku otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

 

Szkolenie podyplomowe: 

 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM:  

o wykłady na kursie  specjalizacyjnym do specjalizacji w dziedzinie 

periodontologii, w zakresie chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej  

o wykłady na kursie specjalizacyjnym do specjalizacji w dziedzinie 

periodontologii, w zakresie diagnostyki leczenia chorób przyzębia 

o wykłady na kursie specjalizacyjnym do specjalizacji w dziedzinie 

periodontologii, w zakresie diagnostyki leczenia chorób błony śluzowej jamy 

ustnej i profilaktyki onkologicznej. 

 Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM: 

o wykłady na kursie specjalizacyjnym do specjalizacji w dziedzinie 

stomatologii dziecięcej w zakresie diagnostyki i leczenia chorób infekcyjnych 

błony śluzowej jamy ustnej u dzieci. 

 W latach 2015-2018 byłam opiekunem specjalizacji w dziedzinie periodontologii lek. 

dent. Wiolety Majdanik, która w bieżącym roku z bardzo dobrym wynikiem zdała 

egzamin specjalizacyjny.  

 Referaty w ramach Sesji Naukowo-Szkoleniowych Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego (Warszawa:18.11.2003, 11.12.2007, 13.01.2009,  9.04.2013, 

08.05.2018, Radom, Szczecin 12.12.2009 , Gdańsk) 
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 Wykład podczas III Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych 9-10.06.2017. 

 

 5.    Działalność lecznicza 

 

W 2000 roku, bezpośrednio  po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w Zakładzie Chorób 

Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie 

również jako pracownik Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na stanowisku początkowo 

młodszego asystenta, a następnie asystenta. Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. n. med. 

Renata Górska. Zarówno w ramach dyżurów,  jak i w czasie klinicznych zajęć ze studentami  

zajmuję się  leczeniem pacjentów w zakresie chorób przyzębia oraz błony śluzowej jamy 

ustnej. W latach 2003-2008 odbyłam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Periodontologii i 

zdałam egzamin specjalizacyjny. Przez 18 lat , pracując pod okiem najlepszych specjalistów 

w zakresie chorób błony śluzowej i przyzębia miałam możliwość pogłębiania mojej wiedzy 

oraz doskonalenia praktycznych umiejętności w zakresie diagnostyki leczenia chorób błony 

śluzowej i przyzębia.   

Brałam udział w badaniach klinicznych prowadzonych w Zakładzie m.in. 

preparatów : Skinsept Oral, Green Or, Piascledine, Elugel.  

 

6. Członkostwo w Towarzystwach Naukowych 

 

od 2000  roku członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego    

   (od 2013 roku członek Zarządu Sekcji Periodontologii PTS) 

od 2013  członek założyciel, członek Zarządu i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

   Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego  

od 2013 członek European Federation of Periodontology 

   

7. Nagrody  

 

 Kongres Naukowy Młodych Medyków Warszawa 1999 . 

I nagroda w sesji ustnej za zaprezentowanie pracy: Analiza zaburzeń 

immunologicznych i parametrów klinicznych pacjentów z PRR (Rapidly Progresive 

Periodontitis) przed i po leczeniu korekcyjnym 
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 12 Wielospecjalistyczne Sympozjum Lekarzy Stomatologów 24-27.09.2003.  

Pierwsza nagroda za pracę pt. „Zastosowanie doksycykliny w dawce 20 mg w 

leczeniu przewlekłego zapalenie przyzębia” prezentowaną podczas Sesji Młodych 

Pracowników Nauki 

 Nagroda zespołowa naukowa drugiego stopnia J.M. Rektora Akademii Medycznej w 

Warszawie m.in. za pracę „The effects of the initial treatment phase and of adjunctive 

low-dose doxycycline therapy on clinical parameters and MMP-8, MMP-9, and 

TIMP-1 levels in the saliva and peripheral blood of patients with chronic 

periodontitis” 29.10.2007 

 Nagroda zespołowa dydaktyczna drugiego stopnia J.M Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego dla zespołu autorów monografii „Choroby błony śluzowej 

jamy ustnej”  27.06.2008 

 Pierwsza nagroda w konkursie firmy Colgate-Palmolive na najlepszy projekt 

naukowo-badawczy dotyczący problemu zwiększonej wrażliwości zębiny 03.2010 

 Nagroda zespołowa naukowa trzeciego stopnia J.M Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo cyklu prac dotyczących związku 

chorób przyzębia z chorobami sercowo-naczyniowymi 24.10.2011 

 Nagroda zespołowa dydaktyczna pierwszego stopnia J.M Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo podręcznika periodontologii pt. 

„Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej” 29.10.2012 

 Nagroda indywidualna dydaktyczna trzeciego stopnia J.M. Rektora Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego za opracowanie materiałów dydaktycznych dla IV i V roku 

Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w ramach dostosowania do nowego programu 

nauczania. 27.06.2016 

 Brązowy Medal za długoletnią służbę Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 19.09.2013 

 

8. Inne osiągnięcia 

 

 Kierownik projektu badawczego  Komitetu Badań Naukowych 3 P05E 160 22 

„Poziom metaloproteinaz we krwi i ślinie pacjentów z zapaleniem przyzębia” 

dorosłych” 2002 




