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1 Dane podstawowe: 

Maciej Rafał Czerniuk  

 

2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

2.1 1989-1994 r. – Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii, Akademia Medyczna 
w Łodzi; dyplom nr: 5250/94 

2.2 1994-1995 r. – staż podyplomowy, Wojewódzkie Centrum Stomatologii, 
Warszawa. Świadectwo pracy nr: stom/s/v/9/95 

2.3 1997 r. – Advanced Periodontology, University California Los Angeles (UCLA), 
USA – certyfikat: z dnia 28.03.1997 r. 

2.4 1998 r. – I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej., dyplom: 
Urząd Wojewódzki w Warszawie; Wydział Zdrowia; nr: 3/84/15/95/98 

2.5 2001 r. - II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej. Dyplom 
– Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie nr: 
2507/35/I/2001 r. 

2.6 2001 r. – obrona pracy doktorskiej, Wydział Lekarski Oddział Stomatologii, 
Akademia Medyczna w Warszawie, pt. „Związki choroby przyzębia z ostrą 
niewydolnością wieńcową”. 

Promotor: prof. dr hab. med. Renata Górska; 

     Recenzenci: prof. dr hab. med. Jadwiga Sadlak-Nowicka,  

                       prof. dr hab. med.  Danuta Liszewska-Pfejfer. 
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2.7 2008-2009 r. – Curriculum Implantologica, Goethe Universitat, Frankfurt am 
Main, Niemcy. - certyfikat z dnia: 15.02.2009 

2.8 2010 r. – specjalizacja w zakresie periodontologii i chorób błony śluzowej 
jamy ustnej. – dyplom Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi nr: 
0783/2010.2/4 

2.9 2011-2014r. – Master of Science of Implantology, Goethe Universitat, 
Frankfurt am Main, Niemcy. Dyplom z dnia: 26.09.2014 roku. 

2.10 2012 r. – Master of Periodontology, IPI, Monachium, Niemcy. Certyfikat z 
dnia 23.06.2012 roku 

 

3 Informacje o zatrudnieniu w jednostkach naukowych i szpitalach: 

3.1 1995 r. – do dnia obecnego – asystent, adiunkt, starszy wykładowca; Zakład 
Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

3.2 1995 r. – do dnia obecnego – specjalista chirurgii stomatologicznej i 
periodontologii; starszy asystent; do roku 2010 w wymiarze 1/4 etatu a od 
roku 2010 do chwili obecnej w wymiarze 1/8 etatu Szpital Kliniczny 
Dzieciątka Jezus, Warszawa 

 

4  Osiągnięcia naukowe 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania 
habilitacyjnego; cykl publikacji powiązanych tematycznie: 

Spójny tematycznie cykl sześciu publikacji pt. ,,Optymalizacja leczenia 
periodontologicznego i jej implikacje u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-
naczyniowego”. 

Łączna punktacja 6 prac stanowiących podstawę osiągnięcia wynosi: 95 
punktów MNiSW, a sumaryczny współczynnik Impact factor: 5,411.  
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4.2 Cykl prac składających się na ww. osiągnięcie: 

1. M.R. Czerniuk, Z. Bartoszewicz, I. Dudzik-Niewiadomska, T. Pilecki, R. 
Górska, K.J. Filipiak: „Simple platelet markers: mean platelet volume and 
congestive heart failure coexistent with periodontal disease. Pilot studies”, 
Cardiology Journal 25(4), 2017 

     Impact factor: 1,256 

MNiSW: 20 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 80 %. 

 

2. M.R. Czerniuk, Z. Bartoszewicz, K.J. Filipiak, I. Dudzik-Niewiadomska, T. 
Pilecki, R. Górska: „Plasmatic NT-proBNPconcentraitons in patients with 
coexistent periodontal disease and congestive heart failure: Pilot studies”, 
Kardiologia Polska 75(2), 2017 

 

Impact factor: 1,341  

MNiSW: 15  

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 80%. 
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3. M.R. Czerniuk, T. Pilecki, B. Wożakowska – Kapłon, K.J. Filipiak, R.     Górska: 
„Young patient with arterial stenosis: follow-up, medical treatment and time 
for dental implant?”, Kardiologia Polska 73(11), 2015 

Impact factor: 0,878 

MNiSW: 15 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 80%. 

 

4. M.R. Czerniuk, I. Dudzik-Niewiadomska, B. Wożakowska – Kapłon, K.J. 
Filipiak, R. Górska, K.J. Filipiak, R. Górska: „Pacjentka ze schorzeniami 
sercowo - naczyniowymi – w jakim wieku wszczepiać implanty zębowe?”, 
Kardiologia   Polska 72(11), 2014 

Impact factor: 0,539  

MNiSW: 15  

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 80%. 
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5. M.R. Czerniuk, T. Pilecki, K.J. Filipiak, B. Wożakowska – Kapłon, R. Górska: 
„Pacjent ze schorzeniami kardiologicznymi po 80 roku życia, czy to 
przeciwwskazanie do implantów zębowych?”, Kardiologia Polska 71(12), 
2013 

Impact factor: 0,519  

MNiSW: 15  

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 80%. 

 

6. M.R. Czerniuk, P. Eickholz, K.A. Grotz: „Oral cavity infection: why should 
cardiologists care about them?”, Kardiologia Polska 73(10), 2015  

Impact factor: 0,878  

MNiSW: 15  

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 80%. 

 

 

Podsumowując, w skład cyklu habilitacyjnego weszło sześć wyżej wskazanych 
publikacji: 2 prace oryginalne, 1 praca o typie state-of-the-art review oraz 3 
przykładowe prezentacje przypadków, uznawane przez redakcję ,,Kardiologii 
Polskiej” za formę pracy oryginalnej typu Clinical Vignette. 
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Habilitant zdaje sobie sprawę, że włączenie do cyklu habilitacyjnego prac typu 
case report może być kontrowersyjne i nie znaleźć zrozumienia ewentualnego 
Recenzenta. W takim jednak przypadku, warto zauważyć, że samo osiągniecie 
habilitanta, w rozumieniu przepisów Ustawy o stopniach i tytule naukowym, 
stanowią zasadniczo 2 prace oryginalne z pracą poglądową. Habilitant, z uwagi 
na implikacje kliniczne swoich rozważań, po głębokim namyśle, zdecydował się 
jednak dołączyć do tych 3 prac, kolejne 3 typu Clinical Vignette, będące 
egzemplifikacją prowadzonych rozważań oryginalnych i wynikających z nich 
praktycznych wskazań, co do opieki nad pacjentem podwyższonego ryzyka 
sercowo-naczyniowego. 

Dalsze uzasadnienie przedstawienia cyklu 6, a nie 3 prac jako dzieła 
habilitacyjnego, znajduje się w poniższym autoreferacie, w szczególności w 
podrozdziale 4.4.4.   

 

 

4.3 Inne prace habilitanta, powiązane z tematyką cyklu habilitacyjnego: 

 

7. M.R. Czerniuk, F. Szymański, R. Górska, K.J. Filipiak:   

,,Wrzodziejąco - martwicze zapalenie dziąseł i przyzębia jako czynniki ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego''. Czy istnieje związek?” Choroby 
Serca i Naczyń 13(3), 2016 

Impact factor -  

MNiSW: 7 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu. 

Mój udział procentowy oceniam na 80%.  
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8. M.R. Czerniuk, M. Wiktorowicz: „Dynamika zmian stężenia białka 
natriuretycznego NT-proBNP u pacjenta z obciążeniami kardiologicznymi i 
chorobą przyzębia jamy ustnej”. Kardioprofil 11 (1), 2013 

Impact factor: - 

MNiSW: 3 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 65%. 

 

9. M.R. Czerniuk, M. Zaremba: „Niedostateczna diagnostyka kardiologiczna, 
problemy periodontologiczne – o czym pamiętać? Opis przypadku”. 
Kardioprofil 10(1), 2012 

Impact factor: - 

MNiSW: - 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 75%. 

 

10.   M.R. Czerniuk: „Jak postępować z pacjentem z ogniskiem infekcji w   jamie 
ustnej? Opis przypadku”. Kardioprofil 10(2), 2012 
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Impact factor: -  

MNiSW: - 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 

 

11.  M.R. Czerniuk: „Toczeń rumieniowy układowy, podejrzenie choroby 
wieńcowej, zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej – holistyczne podejście 
do pacjentki”. Kardioprofil10(3), 2012 

Impact factor: -  

MNiSW: - 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 

 

12.  M.R. Czerniuk, M. Zaremba: „Immediate implant placement in the selected 
case – is it worth it? Case report”, Dental and Medical Problems 49(2), 2012 

Impact factor: -  

MNiSW: 5 
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Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 75%. 

 

13.  M. Zaremba, M.R. Czerniuk, R. Górska: „Chirurgiczne leczenie ciężkiego 
zapalenia przyzębia jako alternatywa dla leczenia implantologicznego – opis 
dwóch przypadków”. Nowa Stomatologia 17(4), 2012 

Impact factor: - 

MNiSW: 3 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 75%. 

 

14.  M.R. Czerniuk: „Jaki związek ma zły stan tkanek przyzębia z problemami 
kardiologicznymi i ginekologicznymi młodej pacjentki? – opis przypadku”. 
Kardiologia po dyplomie 9(6), 2010 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
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wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 

 

15.   M.R.Czerniuk: „Częściowa sanacja jamy ustnej u osoby  niedostatecznie 
zdiagnozowanej kardiologicznie – czy ma sens?”. Kardiologia po Dyplomie 
9(3), 2010 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%.  

 

16.  M.R. Czerniuk: „Pacjent z implantami stomatologicznymi a powikłania po 
wszczepieniu układu stymulującego serca na stałe czy jest między nimi 
związek? - opis przypadku”. Kardiologia po dyplomie 9(8), 2010 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 
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17.  M.R.Czerniuk: „Komponenta zapalna a niepowodzenia w odbudowie 
implantologicznej u pacjenta obciążonego kardiologicznie. Opis przypadku”. 
Nowa Stomatologia 15(4),2010 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 

 

18.  K. Kopciewicz, M. Zaremba, M.R. Czerniuk: „Zdrowe przyzębie warunkiem 
zdrowia ogólnego”.  Magazyn stomatologiczny 20(2), 2010  

Impact factor: - 

MNiSW: 6 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 55%. 

 

19.  M.R. Czerniuk, A. Orzechowska: „Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w 
przebiegu choroby ogólnoustrojowej – na co należy zwrócić uwagę?” 
Kardiologia po dyplomie 9(5) 2010 
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Impact factor: -  

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 75%. 

 

20.  M. R. Czerniuk, M. Zaremba: „Zły stan higieny jamy ustnej jako ognisko 
infekcji – postępowanie u chorego obciążonego kardiologicznie”. Kardiologia 
po dyplomie, 8(5), 2009 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 65%. 

 

21.   M.R.Czerniuk: „Przyzębie u chorej obciążonej onkologicznie i 
kardiologicznie - opis przypadku”.  Kardiologia po dyplomie 8(11), 2009 

Impact factor: -  

MNiSW: 2 
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Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 

 

22.  M.R. Czerniuk: „Przewlekły stan zapalny tkanek przyzębia w obrębie szczęki 
jako potencjalne ognisko infekcji - opis przypadku. Część I”. Kardiologia po 
dyplomie 8(9), 2009 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 

 

23.  M.R. Czerniuk: „Zły stan higieny jamy ustnej jako ognisko infekcji – jak 
postępować z pacjentem obciążonym nie tylko kardiologicznie?” Kardiologia 
po dyplomie 8(7), 2009 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  
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Mój udział procentowy - 100%. 

24.  M.R. Czerniuk, M. Zaremba: „Zły stan higieny jamy ustnej jako ognisko 
infekcji – postępowanie u chorego obciążonego kardiologicznie”. Kardiologia 
po dyplomie, 8(5), 2009 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 75%. 

 

25.  M.R. Czerniuk: „Przyzębie pacjentki po urazie i obciążonej kardiologicznie – 
opis przypadku”. Kardiologia po dyplomie 8(11), 2009 

Impact factor: - 

MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, operacja pacjenta i opieka pooperacyjna, 
analizę i interpretację wyników, zebranie i analizę piśmiennictwa, opracowanie 
wyników i wniosków, przygotowanie manuskryptu, korespondencję z redakcją, 
odpowiedzi na recenzje, korektę manuskryptu.  

Mój udział procentowy - 100%. 

 

26.  M.R. Czerniuk, K.J. Filipiak, R. Górska: „BNP – nowy marker w chorobach 
przyzębia? Przegląd piśmiennictwa”. Nowa Stomatologia 4/2008 

Impact factor: - 
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MNiSW: 2 

 

Mój wkład własny obejmował: plan badania, opracowanie i wykonanie 
periodontologicznej części badania, analizę i interpretację wyników, zebranie i 
analizę piśmiennictwa, opracowanie wyników i wniosków, przygotowanie 
manuskryptu, korespondencję z redakcją, odpowiedzi na recenzje, korektę 
manuskryptu.  

Mój udział procentowy oceniam na 75%. 

 

4.4 Omówienie osiągnięcia naukowego 

  

4.4.1 Wprowadzenie 

Przedstawione badania oryginalne są pierwszymi, polskimi, prospektywnymi 
projektami aktywnej opieki periodontologicznej u chorych z chorobą przyzębia i 
współistniejącą, najczęstszą z punktu widzenia epidemiologicznego chorobą 
przewlekłą - niewydolnością serca. Dwie prace oryginalne poświęcone tej 
tematyce, włączone do cyklu habilitacyjnego, opublikowano w dwóch najwyżej 
impaktowanych pismach kardiologicznych naszej części Europy: „Kardiologii 
Polskiej” (IF=1,341) oraz „Cardiology Journal” (IF=1,256). [publikacja nr 1 i 2 
cyklu habilitacyjnego] 

Wszyscy Ci pacjenci to chorzy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. 
Dodatkowo, do cyklu habilitacyjnego włączono trzy praktyczne opisy innych 
pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, u których zabiegi 
periodontologiczno-implantologiczne musiały uwzględniać specyfikę terapii 
kardiologicznej, a których również traktować można jako ekwiwalent 
uszkodzenia mięśnia sercowego (liczne schorzenia współistniejące, stenoza 
aortalna, podeszły wiek). [publikacje nr 3 i 4 i 5 cyklu habilitacyjnego]  

W skład cyklu, jako ostatnia, zamykająca publikacja, weszła praca poglądowa, 
niejako podsumowująca dyskutowane problemy, napisana na zaproszenie 
redakcji „Kardiologii Polskiej” jako ,,state-of-the-art review'', prezentująca 
punkt widzenia habilitanta na zaprezentowane problemy 
„kardioperiodontologii”, jak i punkt widzenia dwóch wybitnych naukowców z 
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Niemiec: profesora Uniwersytetu Goethego, Petera Eickholza, 
przewodniczącego Niemieckiego Związku Periodontologów oraz profesora 
Knuta A. Grotza, kierownika katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
Uniwersytetu w Wiesbaden, wybitnego specjalistę z zakresu sterowanej 
regeneracji tkanek przyzębia, z którymi autor współpracuje klinicznie na co 
dzień. [publikacja nr 6 cyklu habilitacyjnego] 

Warto zaznaczyć, że przedstawione prace są swoistą kontynuacją poprzednio 
podjętej przez autora oceny chorych z ostrą niewydolnością wieńcową, u 
których występowała choroba przyzębia, która była przedmiotem dysertacji 
doktorskiej, jak i kilku prac, które ukazały się już po obronie doktoratu.[1, 2] 
Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w pracy doktorskiej i opublikowane w 
krajowych i zagranicznych czasopismach,  z listy filadelfijskiej, m.in. najwyżej 
cenionych w środowisku periodontologicznym tytułów: „Journal of 
Periodontology” (2004) oraz „Journal of Clinical Periodontology” (2006).[1, 2] 
Inne artykuły zostały opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, 
kardiologicznych i periodontologicznych, spoza listy filadelfijskiej, a także 
przedstawione w formie referatów, plakatów, doniesień zjazdowych, na 
konferencjach w kraju i za granicą. 

Zaletą obecnego badania, które stanowi trzon cyklu habilitacyjnego, jest 
holistyczne podejście do opieki zdrowotnej chorych wysokiego ryzyka sercowo-
naczyniowego z zapaleniem przyzębia, jak i próba przetestowania hipotezy 
badawczej, że aktywne leczenie periodontologiczne sprzyjać będzie poprawie 
hemodynamicznej w przewlekłej niewydolności serca, monitorowanej przez 
zmiany stężeń nowoczesnych markerów biochemicznych (np. N-terminal pro-B-
type natriuretic peptide - NT-proBNP).[3] 

Podobne badania podejmowane są niezwykle rzadko w skali światowej i 
otwierają nowe horyzonty badawcze dla integracji poszczególnych dziedzin 
medycznych (periokardiologii). 

Potencjalne implikacje badania obejmują sformułowanie zaleceń, co do 
specjalistycznej opieki stomatologicznej i periodontologicznej u osób z 
przewlekłą, niewydolnościową chorobą serca, jak i innych pacjentów wysokiego 
ryzyka sercowo-naczyniowego. Hipoteza badawcza – potwierdzana dotąd 
jedynie retrospektywnie, bądź w innych niż polska populacjach – zakłada, że 
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jest to nowy, rzadko wprowadzany w życie sposób optymalizacji leczenia tych 
pacjentów. 

Szczególną grupą pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego są 
pacjenci z niewydolnością serca. Skuteczne leczenie niewydolności serca (NS) 
jest jednym z największych wyzwań współczesnej kardiologii. Każdy pacjent z 
obciążającym, wieloletnim wywiadem kardiologicznym, jeśli będzie żył 
odpowiednio długo rozwinie objawy przewlekłej NS, bardzo często 
występującej po epizodach ostrej niewydolności mięśnia sercowego (zawał 
serca) lub w wyniku wieloletniego nadciśnienia tętniczego. Dzieje się tak 
pomimo stosowania nawet najlepszych leków o udowodnionej skuteczności. W 
Europie żyje od 6,5 do 10 milionów pacjentów z rozpoznaniem NS. Częstość NS 
zwiększa się z wiekiem, średni wiek chorych z NS wynosi w Europie 74 lata. 
Wśród chorych leczonych w warunkach szpitalnych z powodu NS około 80% ma 
ponad 65 lat.[4] 

Istotnym elementem w patofizjologii rozwoju NS jest aktywacja 
neurohormonalna. Przejawem tej aktywacji jest wzrost osoczowych stężeń 
peptydów natriuretycznych posiadających właściwości diagnostyczne i 
rokownicze w NS.[5] Podstawowym peptydem natriuretycznym, o uznanej roli 
w diagnostyce, jak i monitorowaniu leczenia chorych z NS jest osoczowe 
stężenie N-końcowego fragmentu propeptydunatriuretycznego typu B (NT- 
proBNP).[3, 5-7] Przebieg NS, w zaawansowanym stadium, charakteryzuje się 
częstymi zaostrzeniami i hospitalizacjami wynikającymi z dysregulacji 
hemodynamicznej. U podłoża wystąpienia zaburzeń hemodynamicznych leży 
nierzadko miejscowy lub uogólniony proces zapalny. Istnieje związek między 
zmniejszeniem natężenia procesów zapalnych ocenianych m.in. osoczowymi 
stężeniami parametrów biochemicznych a poprawą stanu chorych z NS, a 
nawet poprawą rokowania.[8] Z drugiej strony wykazano, że eliminacja stanu 
zapalnego w przyzębiu prowadzi do istotnego zmniejszenia stężeń CRP (C-
Reacive Protein) i TNF-alfa (Tumor Necrosis Factctor - alfa).[9] Potencjalnie 
wyeliminowanie przewlekłego stanu zapalnego związanego z aktywnym 
procesem zapalnym toczącym się w przyzębiu może przynieść dodatkowe 
korzyści pod postacią poprawy funkcji śródbłonka naczyniowego.[10] 
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Przedmiotem badań habilitanta było zatem określenie wpływu wyeliminowania 
przewlekłego stanu zapalnego związanego z chorobą przyzębia na przebieg i 
rokowanie w NS. 

W dostępnej literaturze kardiologicznej, jak i periodontologicznej, istnieje 
szereg prac potwierdzających związek przyczynowo-skutkowy niedokrwiennego 
uszkodzenia serca i zaawansowania procesu chorobowego w przyzębiu.[11-12] 
Podobne wnioski wyciągnęli autorzy projektu z własnych badań, publikowanych 
w literaturze światowej i polskiej w ostatnich latach.[13-15] 

 Brak było jednak podobnych obserwacji dotyczących współistnienia CH.PZ. i 
NS. Prezentowany projekt, w systematyczny sposób podejmuje pionierskie 
badania u osób ze współistnieniem obu jednostek chorobowych, mogąc stać się 
istotnym przyczynkiem do opisu: 

• epidemiologii współwystępowania NS i CH.PZ. w populacji polskich 
pacjentów z NS leczonym w wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych, 

• stopnia zaawansowania CH.PZ. u osób z NS,  

• próby korelacji najnowszych badań biochemicznych (NT-proBNP, TNF-α, PLT 
- platelets/liczba płytek, MPV – mean platelet volume/średnia objętość płytki,) i 
parametrów zapalnych w tej grupie pacjentów ze stopniem zaawansowania 
CH.PZ., 

• metod leczenia periodontologicznego w tej grupie chorych wraz z odległą 
obserwacją ewentualnego wpływu tego leczenia na rokowanie chorych, 
poprawę jakości życia, jak i ocenę neurohormonalną. 

 

4.4.2 Cel i ogólne założenia 

Celem badania było określenie wpływu optymalizacji leczenia przewlekłego 
stanu zapalnego, związanego z chorobą przyzębia (CH.PZ.) na przebieg 
przewlekłej zastoinowej niewydolności serca (NS). 

Cele szczegółowe badania to: 

a). wstępna ocena stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego dokonywana za 
pomocą parametrów: klinicznych, echokardiograficznych i biochemicznych 
(określenie osoczowych stężeń peptydu natriuretycznego NT-proBNP, TNF-α, 
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PLT, MPV) i jego korelacji ze stanem higieny jamy ustnej oraz stopniem 
zaawansowania choroby przyzębia w grupie osób ze współistniejącą NS i CH.PZ. 
Zaawansowanie CH.PZ. oceniane było według opisanej w literaturze skali 
zaawansowania choroby przyzębia.[16] 

b). ocena wybranych parametrów biochemicznych takich jak: osoczowe 
stężenie NT-proBNP, ilość (PLT) oraz objętość (MPV) płytek krwi u pacjentów z 
NS i CH.PZ. poddanych podstawowej terapii periodontologicznej. Składały się 
na nią: scaling, root-planning z zastosowaniem farmakologicznych środków 
przeciwbakteryjnych, sanacja jamy ustnej.  

c). prospektywna ocena wartości prognostycznej zmiany parametrów zapalnych 
osiągniętych w trakcie leczenia periodontologicznego w okresie 3-9 miesięcy 
(średnio 6 m-cy). 

 

4.4.3 Materiał i metody 

Rodzaj badania: jednoośrodkowe badanie prospektywne. Badana grupa: 
mężczyźni i kobiety w wieku 40 – 90 lat z CH.PZ. i NS. Kryteria włączenia 
obejmowały: 

o wiek 40-90 lat, 

o choroba przyzębia, 

o niewydolność serca w klasie II-IV NYHA, 

o brak kryteriów wykluczających, 

o wyrażenie świadomej zgody na badanie. 

 

• Kryteria wykluczenia z badania: 

o współistniejące choroby płuc ograniczające wykonanie badania 
echokardiograficznego serca,  

o współistniejące wady wrodzone serca,  

o istotne hemodynamicznie wady nabyte serca,  
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o przebyta zatorowość płucna, 

o inna poważna choroba współistniejąca, ograniczająca 12-miesięczne 
przeżycie, 

o brak zgody pacjenta na świadomy udział w badaniu. 

 

Zgodę Komisji Bioetycznej badanie uzyskało w dniu: 27.01.2010 roku (nr: 
KB/8/A/2010) a po przekwalifikowaniu projektu w dniu: 17.04.2013 roku (nr: 
KB/54/A/2013). 
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Schemat badania (ryc.1.) 

 

 

Ryc.1. Opis schematu: BNP I. - pierwsze pobranie markerów biochemicznych po 
kwalifikacji, MCz Perio I. - diagnostyka periodontologiczna, sanacja j.ustnej, 
scaling, po kwalifikacji, BNP II. - drugie pobranie markerów biochemicznych, 
MCz Perio II. – powtórna diagnostyka periodontologiczna. 

 MCz Perio I i MCz Perio II – diagnostyka periodontologiczna wykonana 
osobiście u każdego pacjenta przez dr med. Macieja R. Czerniuka 

 

U chorych zakwalifikowanych do badania, po wyrażeniu świadomej zgody na 
udział w badaniu, zostały wykonane następujące czynności terapeutyczne: 

- badanie stanu higieny i zdrowia jamy ustnej oraz tkanek przyzębia, 

- badanie biochemiczne krwi w chwili przyjęcia na oddział kardiologii i ok. 3 tyg. 
po wykonanych zabiegach periodontologicznych (morfologia krwi, jonogram: 
stężenie sodu i potasu, stężenie peptydu natriuretycznego NT-proBNP, 
lipidogram, stężenie CPR i TNF-alfa, stężenie fibrynogenu).  

Procedura leczenia periodontologicznego pacjentów włączanych do badania 
obejmowała: 
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1. periodontologiczne badanie diagnostyczne: 

- wskaźniki higieny: plaque index (PI) oraz wskaźnik krwawienia (bleeding on 
probing, BOP), 

- wskaźniki choroby przyzębia: głębokość kieszonek przyzębnych (pocket depth, 
PD) oraz utrata przyczepu łącznotkankowego (clinical attachment loss, CAL), 
badane przy użyciu sondy periodontologicznej typu WHO 621, 

- RTG - zdjęcie pantomograficzne szczęk, 

2.  wykonanie podstawowych zabiegów periodontologicznych: scaling i root-
planning oraz ewentualna sanacja jamy ustnej stosowna do potrzeb 
terapeutycznych pacjenta, 

3. wizyty kontrolne w przeciągu 3-9 miesięcy (średnio 6 miesięcy) od 
zakończenia aktywnej fazy leczenia, 

4. edukację i instruktaż zasad higieny jamy ustnej oraz prewencji zaostrzeń 
CH.PZ. 

Obserwacja odległa W trakcie 3-9 (średnio 6.)-miesięcznej obserwacji pacjenci 
pozostawali w telefonicznym kontakcie z głównym badaczem. Po tym okresie 
czasu został uzgodniony, z każdą osobą włączoną do badania, indywidualny 
termin wizyty kontrolnej, w trakcie której zostało przeprowadzone: 

1. badanie podmiotowe: 

1.1. klasyfikacja NYHA, klasyfikacja niewydolności serca ABCD, CCS – w 
przypadku dolegliwości wieńcowych, 

1.2. badanie periodontologiczne: 

1.2.1. wskaźniki higieny: plaque index (PI) oraz wskaźnik krwawienia 
(bleeding on probing, BOP), 

1.2.2. wskaźniki choroby przyzębia: głębokość kieszonek przyzębnych  (PD) 
oraz utrata przyczepu łącznotkankowego (CAL), badane przy użyciu 
sondy periodontologicznej typu WHO 621 

1.2.3. ewentualne RTG kontrolne - zdjęcie pantomograficzne szczęk, 
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1.3. badania biochemiczne krwi: morfologia krwi, jonogram: stężenie 
sodu i potasu, stężenie peptydu natriuretycznego NT-proBNP, lipidogram, 
stężenie CPR i TNF-alfa, stężenie fibrynogenu. 

 

4.4.4 Omówienie publikacji cyklu habilitacyjnego oraz publikacji powiązanych 

Uzyskane wyniki są cały czas analizowane i przygotowywane do kolejnych 
publikacji. Dotychczasowe wyniki tych analiz zostały przedstawione w formie 
dwóch badań oryginalnych publikowanych w ,,Kardiologii Polskiej” i 
,,Cardiology Journal”, a także w formie referatów, posterów na konferencjach 
w kraju i za granicą. Kolejne publikacje oparte na badaniach w tej grupie są 
aktualnie przygotowywane na etapie zgłaszania do kolejnych czasopism 
naukowych.  

Wprowadzeniem do zagadnienia związku przewlekłej niewydolności mięśnia 
sercowego z przewlekłą chorobą przyzębia był artykuł dotyczący peptydu 
natriuretycznego typu B (BNP) opublikowany w 2008r. [publikacja nr 26] 
Peptyd ten stanowi hormonalny czynnik regulujący objętość krwi, ciśnienie 
systemowe i płucne, przerost komór serca, metabolizm tłuszczów, a także 
wzrost i regenerację kości. Ostatnia cecha wzbudziła wiele nadziei, m.in. wśród 
ortopedów i periodontologów.[17, 18] 

BNP oznaczany jest w osoczu krwi, a wzrost jego stężenia występuje w 
niewydolności mięśnia sercowego. Mięsień sercowy, na każdym 
kardiomiocycie, ale również poza nimi, posiada dużą liczbę receptorów dla 
peptydów natriuretycznych. Wykazano ich lokalne występowanie w 
przerośniętym mięśniu sercowym, gdzie pełnią one funkcję gruczołów 
parakrynnych, odpowiedzialnych za regulację wzrostu miocytów.[6, 19] 

Badania innych autorów potwierdziły hamujące działanie BNP na wzrost 
kardiomiocytów i fibroblastów. Te ostatnie są podstawową składową tkanki 
dziąsła, wchodzącego w skład przyzębia, wraz z kością wyrostka zębodołowego, 
okostną oraz cementem korzeniowym. Peptydy natriuretyczne hamują proces 
aktywności fibroblastów poprzez hamowanie syntezy kolagenu, odnoszącego 
się nie tylko do mięśnia sercowego, ale również do innych tkanek, w tym 
przyzębia.[20] 
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Wielu autorów [11, 12, 14, 15] na przestrzeni ostatniej dekady wykazało 
związek pomiędzy stopniem nasilenia choroby przyzębia, a ostrymi zespołami 
wieńcowymi (acute coronary syndrome, ACS) i w mniejszej liczbie prac – 
pozawałową niewydolnością mięśnia sercowego. Niezależnie od drogi 
aktywacji:  

a) klasycznej – za pośrednictwem mediatorów zapalnych: interleukiny-1 (IL-1), 
interleukiny-6 (IL-6), czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α), białka c-
reaktywnego (CRP), fibrynogenu, 

b) pośredniej – z udziałem metaloproteinazy MMP-9 pochodzącej z zapalnie 
zmienionego przyzębia, 

prowadzi to często do destabilizacji blaszki miażdżycowej i jej pęknięcia lub 
erozji powierzchniowej, i często w konsekwencji do kolejnego zawału mięśnia 
sercowego.[6, 21-25] 

Peptydy natriuretyczne, zdaniem wielu, wykazują cechy idealnego markera 
prognostycznego, posiadającego niezależną i dodatkową wartość 
prognostyczną w stosunku do chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, z 
cechami niewydolności lewokomorowej – dysfunkcja lewej komory, a także w 
grupie z prawidłową czynnością lewej komory.  

Podwyższone osoczowe stężenia BNP były często związane z zaawansowanym 
wiekiem, przewlekłym stosowaniem kwasu acetylosalicylowego, płcią żeńską, 
cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, paleniem papierosów, przebytym zawałem 
serca, udarem mózgu, chorobą naczyń obwodowych, przebytym 
pomostowaniem aortalno-wieńcowym, obniżeniem odcinka ST w EKG przy 
przyjęciu na oddział szpitalny, objawami dławicowymi, niższym poziomem 
klirensu kreatyniny. Pacjenci, którzy mieli podwyższone wartości stężeń BNP 
posiadali większe ryzyko zgonu w przeciągu 6 miesięcy w porównaniu z chorymi 
z BNP < wartości mediany.[4, 26-28] 

Niezaprzeczalnym jest występowanie wielu wspólnych elementów łączących 
parametry zapalne z kardiologią i periodontologią, takich jak choćby:  

 - oddziaływanie na wzrost fibroblastów i kolagenu, 

 - wpływ na syntezę i aktywność metaloproteinaz, 

 - modulowanie adhezji neutrofili, 
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 - wpływ na  aktywność płytek krwi. 

Palenie papierosów, stres, cukrzyca, podeszły wiek powoduje wzrost 
osoczowych stężeń BNP, który w konsekwencji współgra z ostrą i przewlekłą 
niewydolnością mięśnia sercowego, a w periodontologii być może prowadzi do 
destrukcji tkanek przyzębia.[19, 29, 30] Toczący się w obrębie przyzębia 
przewlekły proces zapalny dodatkowo zwrotnie nasila ryzyko wystąpienia 
ostrych i przewlekłych incydentów wieńcowych.  

Kolejne lata przygotowywania się do badań oryginalnych, zaowocowały serią 
artykułów w dziale „Kardioperiodontologia” na łamach czasopisma „Kardiologia 
po dyplomie” w dorobku habilitanta. Dział ten redagował habilitant na 
zaproszenie konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii – prof. Grzegorza 
Opolskiego. „Kardiologia po Dyplomie” była wówczas podstawowym pismem 
edukacyjnym polskich kardiologów, ukazującym się co miesiąc w rekordowym 
jak na tę część Europy nakładzie 5000 egzemplarzy. Opublikowanych zostało 9 
udokumentowanych opisów leczenia zespołowego kardiologiczno – 
periodontologicznego z konkluzjami w zakresie takiej współpracy. Cykl ten 
prezentował przypadki naszych wspólnych pacjentów – z chorobami sercowo-
naczyniowymi oraz z ogniskami infekcji w obrębie jamy ustnej. [publikacja 14, 
15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25] 

Jak ważne i częste jest to zjawisko, przekonał się zapewne każdy kardiolog 
opiekujący się chorym z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, kwalifikowanym do 
operacji kardiochirurgicznej, czy chorym z ostrym zespołem wieńcowym, 
przechodzącym w kilkuletniej obserwacji w przewlekłą niewydolność mięśnia 
sercowego. Zaprezentowane przypadki pochodziły głównie ze współpracy 
pomiędzy I Katedrą i Kliniką Kardiologii a Zakładem Chorób Błony Śluzowej i 
Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Seria prezentowanych 
artykułów stanowiła unikalną okazję do podzielenia się naszymi 
doświadczeniami, które pomogły w sformułowaniu zaleceń dotyczących 
specjalistycznej opieki stomatologicznej i periodontologicznej u osób z 
chorobami serca. Zwrócono uwagę na konieczność wspólnego diagnozowania, 
wykluczania potencjalnych ognisk zapalnych w ramach holistycznego podejścia 
do opieki zdrowotnej. Przedstawione opisy przypadków miały na celu 
zwrócenie uwagi na rolę złego stanu higieny i zdrowia jamy ustnej jako 
potencjalnego, dodatkowego źródła zakażenia bakteryjnego. Zaprezentowano 
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szerokie spektrum pacjentów, którzy oprócz występowania chorób 
kardiologicznych, byli obciążeni wieloma innymi jednostkami: onkologicznymi, 
hematologicznymi, nefrologicznymi, ginekologicznymi, internistycznymi, 
implantologicznymi kardiochirurgiczny-mi. 

Każdy pacjent z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest 
potencjalnym pacjentem stomatologa / periodontologa i zawsze powinien być 
zbadany przez takiego specjalistę. Wskazywaliśmy również, że zależność ta 
przybiera często odwrotną konfigurację – chory zgłaszający się do 
periodontologa często wymaga pogłębienia diagnostyki internistycznej i 
kardiologicznej. Ostrożność wynikająca z niezakończonej i niepełnej diagnostyki 
kardiologicznej sugeruje często bezwzględną konieczność zwrócenia się z 
prośbą do kardiologa o ustalenie przeciwwskazań do zabiegu sanacji jamy 
ustnej. Rozległość zabiegów, duże ryzyko potencjalnej okołozabiegowej 
bakteriemii rodziła wątpliwość, czy dla pacjentów z trwającą diagnostyką w 
kierunku choroby wieńcowej i/lub przewlekłej niewydolności mięśnia 
sercowego, ryzyko zabiegów nie było zbyt duże, zwłaszcza, że leczenie 
farmakologiczne było często bardzo zaniedbane. 

Wielkim zainteresowaniem, do dnia dzisiejszego, cieszy się artykuł pt. „Zmiany 
na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu choroby ogólnoustrojowej – na co 
należy zwrócić uwagę?” dotyczący pacjenta, u którego oprócz choroby 
kardiologicznej i przewlekłego zapalenia przyzębia zdiagnozowano szpiczaka 
mnogiego. [publikacja nr 19] Szpiczak mnogi to jednostka chorobową, z którą 
być może kardiolodzy i periodontolodzy będą stykali się coraz częściej. Ci 
pacjenci hematologiczni również, według najnowszych poglądów 
kardiologicznych, traktowani są jako pacjenci wysokiego ryzyka sercowo-
naczyniowego, bowiem rokowanie odległe w szpiczaku mnogim poprawia się 
sukcesywnie z wprowadzaniem nowych leków, a przeżycie chorych ze 
szpiczakiem mnogim, zwiększając się, paradoksalnie w większym stopniu 
przykuwa uwagę na jakość życia, proces zapalny czy prewencję zgonów 
sercowo-naczyniowych, w tej chorobie. Pacjenci ci coraz częściej umierają nie z 
powodu choroby podstawowej, ale z powodów sercowo-naczyniowych. Nowe 
leki onkologiczne poprawiające rokowanie w terapii szpiczaka mnogiego są 
jednak kardiotoksyczne, mogą wywoływać uszkodzenie mięśnia sercowego i 
jatrogenną niewydolność serca. Dlatego kardioonkologia, nowa dziedzina i 
subspecjalizacja kardiologii, wymagać będzie w przyszłości wielospecjalistycznej 
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wiedzy. Istotnym jest, w nowoczesnym leczeniu szpiczaka mnogiego 
interdyscyplinarne podejście do jego terapii, w tym również podejście 
periodontologiczne. 

W innych czasopismach medycznych [publikacja nr 13, 17, 18 ] oraz publikacji 
książkowej pt. „Zdrowie publiczne w wymiarze krajowym i lokalnym” pod 
redakcją naukową dr Elżbiety Małkiewicz, w rozdziale pt. „Wpływ chorób 
przyzębia na zdrowie ogólne” przedstawione zostały zagadnienia leczenia 
interdyscyplinarnego z zakresu kardiologii i periodontologii pozwalające 
wykluczyć możliwość infekcji odogniskowej.[31] Całkowita sanacja jamy ustnej 
była ważnym elementem wygaszania ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, 
pozwoliła zaprezentować postępowanie godne rekomendowania i ułatwiła 
postawienie ostatecznej diagnozy kardiologicznej.  

W następnych latach habilitant podjął współpracę z innym czasopismem 
skierowanym do lekarzy internistów, kardiologów i specjalistów medycyny 
rodzinnej - „Kardioprofil”, które niestety, z uwagi na jego powstanie, nie miało 
jeszcze indeksacji na listach ministerialnych punktów naukowych, ale cieszyło 
się coraz większą popularnością. W dziale tego pisma zatytułowanym „Okiem 
periodontologa” ukazały się 4 publikacje [publikacja nr 8, 9, 10, 11] traktujące 
o niedostatecznej diagnostyce kardiologicznej i pomijaniu problemów 
periodontologicznych, postępowaniu z pacjentami z ogniskiem infekcji w jamie 
ustnej, czy zmianach na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu tocznia 
rumieniowego układowego u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej 
[publikacja nr 11 ].  

Jako, że w międzyczasie został wprowadzony szerzej, do codziennej diagnostyki 
klinicznej, nowy marker prognostyczno-rokowniczy: NT-proBNP, zastępujący 
używany dotąd częściej BNP, istotną była publikacja poruszająca temat zmian 
dynamiki jego stężenia u pacjenta z obciążeniami kardiologicznymi i 
periodontologicznymi. [publikacja nr 8].  

W 2013 roku zwróciłem się z prośbą do Dyrektora Narodowego Centrum Nauki 
w Krakowie o przekwalifikowanie realizacji uzyskanego przeze mnie w 2010 
roku grantu habilitacyjnego nr N N403 218139 na projekt badawczy własny, 
którego pozostałem nadal kierownikiem. Powodem były niezależne ode mnie 
trudności techniczne. Zakładany, dotychczasowy algorytm postępowania 
musiał ulec zmianie z powodu wycofania z rynku odczynników biochemicznych i 
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stosowanego sprzętu badawczego do określania osoczowego stężenia peptydu 
natriuretycznego BNP będącego dotychczas przedmiotem moich badań.  

Obecnie określa się częściej stężenia peptydu natriuretycznego NT-proBNP przy 
użyciu nowego sprzętu i skorelowanych odczynników chemicznych. 
Przeprowadzane badania za pomocą różnych markerów biochemicznych – BNP 
vs. NT-proBNP nie są niestety ze sobą porównywalne. Nie można ich także 
przeliczać i transponować do obecnie obowiązujących wartości. Zaistniały stan 
zmusił mnie do rekrutacji nowej grupy pacjentów, co uczyniłem współpracując 
z ośrodkiem uniwersyteckim – I Klinika i Katedra Kardiologii, WUM. Wynikłe 
stąd opóźnienie nie pozwoliło mi na zakończenie projektu grantu 
habilitacyjnego w planowanym terminie. Jego przekwalifikowanie na formułę 
własnego projektu badawczego, do którego przychyliła się komisja 
Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (nr: NCN-DBR-ZNZ/83/KM/13 z dnia 
23.09.2013) umożliwiła zakończenie podjętych badań i wstępną edycję 
uzyskanych wyników.  

Podjąłem również wtedy stosowne rozmowy z Kierownikiem Laboratorium 
Analitycznego Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii 
Centralnego Szpitala Klinicznego WUM celem zaplanowania i przeprowadzenia 
nowych oznaczeń badanych przeze mnie markerów biochemicznych.  
Dokonałem zakupu stosownego, nowego zestawu odczynników angielskiej 
firmy R&D Systems®. Po zebraniu pełnej liczby pacjentów, zestaw został 
wykorzystany do zbiorczej analizy pobranych, odwirowanych i zamrożonych 
surowic krwi chorych z nowo rekrutowanej grupy. Sposób ten zapewnił pełne 
wykorzystanie odczynników bez utraty ich ważności. Algorytm postępowania 
został skonsultowany ze współpracownikami z Katedry Kardiologii WUM, 
bezpośrednio biorących udział w realizacji projektu badawczego.  

Dzięki pozytywnej decyzji Narodowego Centrum Nauki prowadzone badania nie 
zostały przerwane, umożliwiając efektywne, ekonomiczne i całościowe 
wykorzystanie zakupionego sprzętu w postaci odczynników i akcesoriów.  

Pierwszą edytowaną nową publikacją, po przekwalifikowaniu projektu 
habilitacyjnego była seria 3 artykułów opublikowanych w czasopiśmie 
„Kardiologia Polska” na przestrzeni lat 2013-2015. Opisywała ona przypadki 
pacjentów z grupy badawczej budzące wielodyscyplinarne zainteresowanie i 
zaciekawienie klinicystów.  
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W pierwszym z nich, opublikowanym w 2013 roku [publikacja nr 3, IF -  0,519] 
opisano przypadek ponad 80-letniej kobiety, u której występowała wieloletnia 
dławica piersiowa, niedoczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, 
nieprawidłowa tolerancja glukozy na czczo, hiperlipidemia, cechy przerostu 
mięśnia lewej komory i ciężkiej stenozy aortalnej. Po wnikliwej diagnostyce 
kardiologicznej wydano warunkowe zaświadczenie o możliwości wykonania 
zabiegów stomatologicznych z zakresu chirurgii, protetyki oraz implanto-
protetyki. Pacjentka do dnia dzisiejszego pozostaje pod regularną co półroczną 
kontrolą, niedługo ukończy 90 lat i sama stwierdza, że przeprowadzone zabiegi 
znacząco wpłynęły na poprawę jakości jej życia.  

Druga publikacja cyklu – również opis pacjentki [publikacja nr 4, IF – 0,539] 
dotyczyła terapii chorej, która pierwotnie zgłosiła się do lekarza periodontologa 
z powodu niegojących się nadżerek na błonie śluzowej jamy ustnej. W 
badaniach diagnostycznych stwierdzono niedokrwistość, niskie osoczowe 
stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego oraz hipercholesterolemię. Pacjentka 
została skierowana do współpracującego lekarza kardiologa, który w badaniu 
echokardiograficznym stwierdził łagodną stenozę aortalną, niewymagającą 
wówczas leczenia zabiegowego. Ponad to, stwierdzono nadciśnienie tętnicze II 
stopnia, przerost mięśnia lewej komory i niewydolność serca typu 
rozkurczowego – pacjentka dotąd nie była leczona kardiologicznie. Wdrożono 
terapię inhibitorem konwertazy angiotensyny, antagonistą wapnia i 
diuretykiem, z dobrym efektem w półrocznej obserwacji. Dołączono statyny i 
suplementację witaminową.  

Nastąpiła normalizacja parametrów laboratoryjnych oraz wygojenie 
patologicznych zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Ze względu na zgłaszane 
objawy dyspeptyczne ze strony przewodu pokarmowego i występujące od 
wielu dekad bezzębie szczęk, warunkowo zakwalifikowano pacjentkę do 
leczenia protetycznego i implanto-protetycznego. Po wykonaniu odbudowy 
istniejących braków zębowych szczęki i żuchwy przy pomocy implantów 
zębowych, pacjentka subiektywnie zgłasza znaczącą poprawę przy 
rozdrabnianiu spożywanych pokarmów, a także zanik szeleszczącej mowy.  

W 2017 roku minęły 4 lata od leczenia implanto-protetycznego, pacjentka 
ukończyła 83 rok życia, a przebyte zabiegi wpłynęły znacząco na poprawę 
jakości jej życia. Jak wskazuje przykład prezentowanej chorej, zaawansowany 

33 
 



wiek i towarzyszące schorzenia sercowo-naczyniowe nie są przeciwwskazaniem 
i nie powinny stanowić przeszkody do wszczepiania implantów zębowych.  

Trzecia publikacja cyklu – kolejny przykładowy opis włączony do cyklu 
habilitacyjnego [publikacja nr 5, IF – 0,878] w przeciwieństwie do dwóch 
poprzednich dotyczyła mężczyzny lat 57, który zgłosił się do periodontologa w 
celu wykluczenia infekcji odogniskowej, pochodzącej z jamy ustnej. U chorego 
zanotowano: bezobjawową stenozę aortalną, nadciśnienie tętnicze, wieloletnie 
palenie tytoniu. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono niedokrwistość , 
niskie osoczowe stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego, 
hipercholesterolemię, niedobór witaminy D, podwyższone stężenie białka C-
reaktywnego, fibrynogenu i peptydu natriuretycznego NT-proBNP. W badaniu 
echokardiograficznym zanotowano przerost mięśnia lewej komory, cechy jej 
upośledzonej funkcji rozkurczowej. Pacjent był leczony inhibitorem konwertazy 
angiotensyny, antagonistą wapnia, diuretykiem i statyną, nie został 
zakwalifikowany do leczenia zabiegowego wady serca.  

Po zaprzestaniu palenia tytoniu i wdrożeniu suplementacji witaminowej 
uzyskano normalizację parametrów laboratoryjnych, poza markerami 
zapalnymi, a także zmniejszenie obecnego wcześniej rogowacenia błony 
śluzowej jamy ustnej po miejscowym zastosowaniu leków powlekających i 
wodnego roztworu witaminy A. Ze względu na zgłaszane objawy dyspeptyczne 
ze strony przewodu pokarmowego i niewielkie braki w uzębieniu, warunkowo 
zakwalifikowano pacjenta do stomatologicznego leczenia chirurgicznego oraz 
implanto-protetycznego.  

Pacjent w ciągu ostatnich 3 lat po zakończeniu leczenia obudowującego braki 
zębowe stosuje poprawną higienę domową, którą po wykluczeniu nałogu 
nikotynowego zwiększył. Zgłasza się regularnie co pół roku na wizyty kontrolne i 
zabiegi profesjonalnego usunięcia kamienia nazębnego i biofilmu bakteryjnego. 
Pacjent nie zgłasza zaburzeń przy rozdrabnianiu pokarmu, a także fonacji. Po 
usunięciu wszystkich ognisk infekcji w obrębie jamy ustnej osoczowe parametry 
zapalne uległy poprawie. Półtora roku później, po kolejnej kontroli 
kardiologicznej związanej z epizodem utraty przytomności pacjenta 
zakwalifikowano go do operacyjnej wymiany zastawki.  

Pod koniec 2015 roku ukazała się publikacja włączona do cyklu habilitacyjnego 
[publikacja nr 6, IF - 0,878], która powstała w wyniku współpracy 
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Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowanego przez autora, 
Uniwersytetu Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, 
reprezentowanego przez profesora Petera Eickholza, Przewodniczącego 
Niemieckiego Związku Periodontologów oraz Uniwersytetu Wiesbaden, 
reprezentowanego przez profesora Knuta A. Groetza. Artykuł traktował o 
infekcjach występujących na terenie jamy ustnej oraz konieczności zwracania 
na nie uwagi przez lekarzy wielu różnych specjalności medycznych, w tym 
kardiologów. Praca kładzie nacisk na wpływ toczącego się ogniskowego stanu 
zapalnego w jamie ustnej, na pogorszenie obrazu diagnostycznego i klinicznego 
pacjentów obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi, w szczególności 
zaburzeniami kardiologicznymi, diabetologicznymi, hematologicznymi. (ryc.2) 
Praca stanowi teoretyczne podsumowanie zarówno prac oryginalnych 
przedstawionych u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego (na 
przykładzie chorych z niewydolnością serca), jak i zaprezentowanych, 
wybranych trzech przypadków – opisów codziennej praktyki klinicznej, z 
własnej, bogatej praktyki autora. Stąd też, włączona została jako 
podsumowująca, do cyklu habilitacyjnego. 

 

Ryc.2. Powszechne czynniki ryzyka występowania chorób mięśnia sercowego oraz 
chorób przyzębia. Zmodyfikowana rycina autorstwa Czerniuk et al. (PAMW 1999, 
C1, 5: 433-436).  
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Dodatkowo, poza cyklem habilitacyjnym, na początku 2016 roku ukazał się 
artykuł [publikacja nr 7] omawiający jeden z nielicznych stomatologicznych 
stanów bezpośredniego zagrożenia życia, który może pojawić się w przypadku 
wystąpienia wrzodziejąco – martwiczego zapalenia dziąseł i/lub przyzębia. 
Jednostka ta może wystąpić jako dodatkowy i bardzo istotny czynnik ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego. To niebezpieczeństwo może pojawić się 
w grupie pacjentów ze szczególnymi zaburzeniami higieny jamy ustnej, 
niedoborami witaminowymi, znaczącymi zaburzeniami układu 
immunologicznego (np. infekcje wirusem HIV, leczenie immunosupresyjne). O 
istotności problemu świadczy fakt zaangażowania się w publikację ekspertów 
kardiologicznych.  

Praca oryginalna [publikacja nr 2, IF – 1,341],  wchodząca w skład cyklu 
habilitacyjnego, w którą zaangażowało się wiele jednostek Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego,  powstała na przełomie 2016 i 2017 roku.                 
W artykule poddano pilotażowej analizie grupę pacjentów, u których określano 
stężenie osoczowego NT-proBNP i TNF-α w odniesieniu do grup pacjentów z 
oznaczeniami wyłącznie NT-proBNP oraz wyłącznie TNF-α. Po kwalifikacji, 
pacjenci zostali poddani terapii zgodnej z wytycznymi przedstawionymi w 
rozdziale „Materiał i metody”.  

W odniesieniu do grupy badanej i kontrolnej, test wykazał istotność różnicy w 
spadku wartości osoczowych stężeń NT-proBNP w grupie badanej vs. spadek 
wartości w grupie kontrolnej. Uzyskany wynik oznacza zanegowanie hipotezy, 
że zaobserwowana różnica spadku osoczowych stężeń NT-proBNP pomiędzy 
grupą badaną a kontrolną jest efektem przypadkowym na poziomie istotności 
statystycznej równej: 0,05.  

W wykonanym teście na istotność wpływu leczenia periodontologicznego na 
zmianę poziomu wartości NT-proBNP, uzyskany wynik oznacza, że na poziomie 
istotności statystycznej równej 0,01 można odrzucić hipotezę, że 
zaobserwowana różnica pomiędzy pomiarami 1. i 2. dla parametrów NT-
proBNP wynikała z przypadku.  

Test istotności różnicy w spadku wartości TNF-α w grupie badanej i kontrolnej 
wykazał: uzyskany wynik oznacza zanegowanie hipotezy, że zaobserwowana 
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różnica spadku wartości TNF-α, pomiędzy grupą badaną i kontrolną jest 
efektem przypadkowym na poziomie istotności statystycznej równej: 0,03. 

Test na istotność wpływu leczenia periodontologicznego na zmianę wartości 
TNF-α wykazał, że uzyskany wynik oznacza, na poziomie istotności statystycznej 
0,01, możliwość odrzucenia hipotezy: zaobserwowane różnice pomiędzy 
pomiarami dla parametrów TNF-α wynikały z przypadku.  

Wnioskiem pracy, pionierskim w swoim brzmieniu, jest zatem spostrzeżenie, 
że specjalistyczne leczenie periodontologiczne może przyczyniać się do 
obniżenia wartości osoczowych stężeń NT-proBNP oraz TNF-α u chorych ze 
współistnieniem NS oraz CH.PZ. Ze względu na to, iż oba badane markery 
mają znaczenie rokownicze, wydaje się, że leczenie periodontologiczne 
chorych mogłoby poprawiać, w tej grupie pacjentów, rokowanie odległe. 

Powyższe wnioski są wedle najlepszej wiedzy autora pierwszymi wnioskami o 
tym charakterze raportowanymi w piśmiennictwie.  

W 2017 roku ukazał się kolejny, włączony do cyklu habilitacyjnego, artykuł 
[publikacja nr 1, IF – 1,256], w którym została przedstawiona ocena dynamiki 
zmian średniej objętości płytek krwi (mean platelet volume, MPV) oraz ich ilości 
(platelets, PLT) u pacjentów z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością mięśnia 
sercowego (congestive heart failure, NS) i współistniejącą chorobą przyzębia 
(CH.PZ). Zebrane wyniki zostały poddane analizie statystycznej, żeby 
zweryfikować na ile przeprowadzone leczenie periodontologiczne miało istotny 
wpływ na zmianę parametrów płytek krwi: ilości i objętości w stosunku do 
wybranych parametrów periodontologicznych. 

Jest to o tyle interesujące, że w wielu innych jednostkach kardiologicznych 
udowodniono aktualnie, że ,,duża, aktywowana płytka krwi” (oceniana 
pośrednio za pomocą jej średniej objętości – MPV – mean platelet volume) 
wiąże się z gorszą prognozą i rokowaniem. Oraz odwrotnie – zmniejszenie 
wartości MPV – poprawia rokowanie kardiologiczne. 

Rozpatrywano trzy hipotezy badawcze:  

a) Czy średnia objętość płytek krwi jest dobrym markerem dla dynamiki zmian 
parametrów periodontologicznych? Analiza przed interwencją 
periodontologiczną. 
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b) Czy średnia objętość płytek jest dobrym markerem dla dynamiki zmian 
parametrów periodontologicznych? Analiza po interwencji periodontologicznej. 

c) W oparciu o wyniki hipotezy a) i b) podjęto próbę analizy czy zmiana 
parametru MPV – delta MPV - ∆MPV wpływa na ∆CAL i ∆PD? 

W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że: 

Ad a) Zmiany parametrów periodontologicznych CAL i PD w odniesieniu do 
pierwszej hipotezy badawczej u pacjentów przed interwencją 
periodontologiczną, duże wartości parametru MPV korelowały z dużymi 
wartościami parametrów: CAL oraz PD zmierzonymi podczas pierwszego 
badania periodontologicznego. 

Analiza wizualna wykresów statystycznych wykazała, że im większe MPV tym 
większa wartość CAL. W odniesieniu do parametru PD, jego najwyższe wartości 
(7mm) uzyskano u pacjentów z najwyższym poziomem MPV.  

Ad b) W odniesieniu do drugiej hipotezy badawczej u pacjentów po interwencji 
periodontologicznej, duże wartości parametru MPV korelowały z dużymi 
wartościami parametrów: CAL oraz PD zmierzonymi podczas drugiego badania 
periodontologicznego.  

Analiza wizualna wykresów statystycznych wykazała, że nie ma zależności 
pomiędzy CAL i MPV po interwencji periodontologicznej. W odniesieniu do 
parametru PD, jego zmiany były dyskretne, ale zachowała się tendencja 
dodatnia – im większe PD, tym większe MPV. 

Najwyższe wartości MPV uzyskano dla PD równego 5 mm. 

Ad c) Przeprowadzone badania i analiza otrzymanych wykresów statystycznych 
wykazały, że w odniesieniu do trzeciej hipotezy badawczej wykazano, że dla 
∆CAL na poziomie 1,5 mm, MPV jest większe oraz charakteryzuje się większą 
zmiennością.  W odniesieniu do zmian parametru PD pomiędzy badaniem 
wykonanym przed i po interwencji periodontologicznej, a ∆MPV wykazano 
subtelną, lecz dodatnią zmianę wartości. 

Na szczególną uwagę zasługuje istotna statystycznie korelacja spadku 
klinicznych wartości PD połączona z większą zmianą wartości MPV/PLT, ich 
spadkiem. Analiza statystyczna pozwoliła na wniosek, że spadek wartości PD, 
który łatwiej jest uzyskać klinicznie w powszechnej opiece stomatologicznej dał 

38 
 



w badanej grupie chorych lepsze efekty aniżeli spadek CAL, uzyskiwany w 
znaczącym wymiarze jedynie poprzez wysoko specjalistyczne, drogie procedury 
terapii periodontologicznej.  

W badanej grupie pilotażowej, w okresie 6-miesięcznej obserwacji nie 
dochodziło do zaostrzeń niewydolności serca, a wdrożona farmakoterapia, 
zgodna z obowiązującymi wytycznymi, nie była modyfikowana w zakresie 
rodzaju i dawkowania poszczególnych leków.  

Podsumowując, w przytoczonej pracy oryginalnej, według wiedzy habilitanta 
również pierwszy raz na świecie udowodniono, że specjalistyczna opieka 
periodontologiczna u pacjentów ze współistnieniem NS i CH.PZ., zmniejsza 
aktywację układu płytkowego, obniża średnie wartości MPV. 

 

 

4.4.5 Wnioski z prac cyklu habilitacyjnego 

 

1. Osoczowe, analizowane w badaniu markery biochemiczne: NT-proBNP 
(wcześniej BNP), TNF-α, MPV oraz PLT mogą być istotnymi wskaźnikami 
obecności toczącego się u pacjentów stanu zapalnego, w tym w obrębie 
przyzębia jamy ustnej. Wskaźniki te są cenne nie tylko dla kardiologów, ale i 
periodontologów. 

2. Specjalistyczne i zoptymalizowane leczenie periodontologiczne może 
przyczyniać się do obniżenia wartości osoczowych stężeń NT-proBNP i TNF-α u 
chorych ze współistniejącym NS i CH.PZ. Periodontolog powinien zatem, wespół 
z kardiologiem, analizować dynamikę ich stężeń po optymalizacji leczenia 
zespołowego. 

3. Ze względu na to, że oba, wyżej podane markery biochemiczne, mają 
znaczenie rokownicze w NS, wydaje się, że zoptymalizowane leczenie 
periodontologiczne chorych z NS i CH.PZ. mogłoby poprawić rokowanie odległe 
w tej grupie pacjentów, co, rzecz jasna, wymaga prospektywnego badania 
obserwacyjnego na większych grupach chorych. 

 

39 
 



4. U pacjentów z NS winno być wdrożone leczenie interdyscyplinarne, w tym z 
zakresu periodontologii. Po zakwalifikowaniu i wyrażeniu zgody przez lekarza 
kardiologa, współpracujący z nim lekarze periodontolodzy nie powinni uciekać 
się od interwencji mających na celu przywrócenie zdrowia i prawidłowej funkcji 
narządu żucia. Przekłada się to na spadek wartości takich parametrów w osoczu 
krwi jak: NT-pro-BNP, jak również MPV (,,duża, aktywowana płytka”). 

 

5. U wszystkich pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego warto 
podjąć badania nad odległym wpływem działań periodontologicznych na 
prognozę i rokowanie sercowo-naczyniowe, zarówno w bezpośredniej, jak i 
pośredniej obserwacji monitorującej uniwersalne markery takie jak NT-proBNP 
czy MPV. 
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5 Pozostała działalność naukowo-badawcza 

5.1 Analiza bibliometryczna dorobku naukowego 

 

Zgodnie z analizą dorobku naukowego habilitanta, dokonaną przez Bibliotekę 
Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu  10.08. 2017 roku 

całkowity dorobek naukowy oceniany IF wynosi 10,307 na co składa się 

dorobek opublikowany w czasopismach naukowych (IF - 9,360) oraz w ich 

suplementach (IF – 0,947). 
Zgodnie z danymi analizy bibliometrycznej (BIBG/Punktacja/543/17/DG): 
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5.1.1 Prace w pełnych numerach czasopism: 

• liczba wszystkich prac oryginalnych: 16 (w tym po doktoracie: 11), 

• liczba wszystkich prac poglądowych: 12 (w tym po doktoracie: 8), 

• liczba wszystkich opisów przypadków: 32 (w tym po doktoracie: 28), 

• liczba wszystkich rozdziałów podręczników: 9 (w tym po doktoracie: 7), 

• liczba prac popularnonaukowych: 5 (w tym po doktoracie: 5), 

• liczba streszczeń ze zjazdów międzynarodowych: 16 (w tym po 

doktoracie: 11), 

• liczba streszczeń ze zjazdów krajowych: 13 (w tym po doktoracie: 11).  
 

5.1.2 Prace pełnotekstowe w suplementach czasopism:1 (w tym po  doktoracie: 

1). 

5.1.3 Liczba cytowań z bazy Web of Science z dnia 10.08.2017 roku, (bez 

autocytowań) = 24. 

       Indeks Hirscha z bazy Web of Science z dnia 10.08.2017 roku = 2. 

 

Potwierdzenie punktacji publikacji (BIBG/Punktacja/543/17/DG) przez Bibliotekę 
Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (BIBG), stanowi Załącznik nr 1. 
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5.1.4 Tabela nr 1 za BIBG. 

      Zestawienie danych przed i po doktoracie. 

Rodzaj pracy 

Przed doktoratem Po doktoracie 

IF MNiSW IC IF MNiSW IC 

Oryginalne 
pełnotekstowe prace 

naukowe 
0 13 16,41 6,55 93 353,53 

Opisy przypadków 0 7 7,69 1,94 90 399,56 

Prace poglądowe 0 13 16,62 0,88 40 236,7 

Razem 0 33 40,72 9,36 223 989,79 

 

5.1.5 Tabela nr 2. za BIBG. 
      Zestawienie informacji dodatkowych przed i po doktoracie. 

InformacjeDodatkowe 
Przed doktoratem Po doktoracie 

IF MNiSW IC IF MNiSW IC 

Publikacje pełnotekstowe w 
suplementach czasopism. 

0   0,95   

Listy do redakcji czasopism. 0      

Publikacje z udziałem autora w 
badaniach wieloośrodkowych 

0      

Razem 0   0,95   
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5.1.6 Dane z dnia 12.09.2017 roku za portalem internetowym ResearchGate®: 

       RG Score: 14.31 ; 

Indeks Hirscha z bazy ResearchGate® bez autocytowań = 3. 

Indeks Hirscha z bazy ResearchGate® z autocytowaniami = 4. 

5.1.7 Dane z dnia 12.09.2017 roku za portalem internetowym Google Scholar®: 

Tabela nr: 3.            

Indeksy cytowań Wszystkie Od 2012 

Cytowania 176 84 

h-indeks 7 5 

i10-indeks 4 4 

 

 

5.2 Pozostałe prace badawcze 

Szpiczak mnogi 

W 2010 roku na łamach ,,Kardiologii po dyplomie” opublikowany został artykuł 
pt. ,,Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu choroby 
ogólnoustrojowej – na co należy zwrócić uwagę?”, którego habilitant był 
pierwszym autorem. Praca została opatrzona wstępem prof. Krzysztofa. J. 
Filipiaka z WUM i komentarzem doc. Artura Jurczyszyna z UJ w Krakowie. 
Zawierała opis przypadku pacjenta ze zmianami na błonie śluzowej jamy ustnej 
i języka w przebiegu szpiczaka mnogiego, który był leczony interdyscyplinarnie. 
Ze względu na ograniczone i nie wystarczające piśmiennictwo, opublikowany 
opis zainteresował konsultanta krajowego ds. hematologii prof. Aleksandra B. 
Skotnickiego i habilitant został zaproszony na wykład szkoleniowy dla 
hematologów, który odbył się w Centrum Leczenia Szpiczaka przy Klinice 
Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w wrześniu 2010 roku. 

Habilitant jest autorem dwóch rozdziałów w dwóch książkach pod redakcją 
prof. A.B. Skotnickiego i doc. A. Jurczyszyna, wydanych przez Fundację  Leczenia 
Szpiczaka.  
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Pierwsza z nich nosi tytuł: ,,Szpiczak mnogi – wybrane zagadnienia''. Tom II, rok 
2011, zaś zawarty w niej rozdział habilitanta: ,,Objawy zmian w tkankach jamy 
ustnej w przebiegu szpiczaka mnogiego”. (ISBN 978-83-932189-0-5) 

Druga pozycja książkowa to: ,,Szpiczak mnogi – przypadki kliniczne”. Tom III, rok 
2012, a rozdział habilitanta: ,,Poradnik dla chorych zarys możliwych problemów 
stomatologicznych w przebiegu szpiczaka mnogiego”. (ISBN 978-83-932189-1-
2) 

W roku 2013 habilitant przedstawił swoje obserwacje odległe na wykładzie pt.: 
,,Choroba kostna w szpiczaku i zastosowanie bisfosfonianów. Osteonekroza 
szczęk”, podczas sesji I Konferencji Szkoleniowej dla Lekarzy Zainteresowanych 
Szpiczakiem Mnogim. Jelenia Góra: 16 Listopada 2013 – materiały zjazdowe. 

W tym samym roku ukazała się również publikacja pt. ,,Postępowanie w 
chorobie kostnej związanej ze szpiczakiem mnogim: Management of multiple 
myeloma-related bone disease’’ Artur Jurczyszyn, Sebastian Grosicki, Maciej R. 
Czerniuk, Rafał Morga, Aleksander B. Skotnicki, w Przeglądzie Lekarskim: 
2013/70/11; str: 950 – 957. 

Podczas Konferencji Wschód – Zachód WUM Warszawa 19.04.2013, habilitant 
wygłosił wykład pt. ,,Zmiany w jamie ustnej u pacjenta leczonego z powodu 
szpiczaka mnogiego - czy istnieje potrzeba współpracy wielospecjalistycznej ? " 
Maciej R. Czerniuk, Artur Jurczyszyn – materiały zjazdowe. 

W roku 2014 w USA - Journal of Case Reports in Medicine, ukazała się  
publikacja pt. ,,State of oral mucosa as an additional symptom in the course of 
primary amyloidosis and multiple myeloma disease”.Case Report 293063 / 
2014, autorów Maciej R. Czerniuk, Artur Jurczyszyn i Grzegorz Charliński.  

Cieszy się ona do dnia dzisiejszego bardzo dużym współczynnikiem poczytności 
-  według danych portalu internetowego ResearchGate®. 

 Ze względu na liczne zmiany manifestujące się w jamie ustnej, w przebiegu 
różnych dyskrazji plazmocytarnych i innych chorób krwi, habilitant rokrocznie 
bierze udział i uczestniczy w konferencji organizowanej przez Centrum Leczenia 
Szpiczaka przy Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.  
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 W roku 2015 habilitant wziął udział w konferencji pt. ,,Praktyka 
hematologiczna 2015”, która odbyła się w Warszawie pod przewodnictwem 
prof. Wiesława W. Jędrzejczaka – Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i 
Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

5.3 Tłumaczenia 

•  W roku 2005, habilitant wziął udział w tłumaczeniu z języka niemieckiego na 
polski: ,,Atlasu chirurgii periodontologicznej '' autorów: Heinza Erpensteina i 
Petera Diedricha; Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner; Wydanie I; ISBN: 
83-89581-52-3 

Grupie tłumaczy przewodniczył prof. Tomasz Konopka, Wrocławski Uniwersytet 
Medyczny. Habilitant przetłumaczył następujące rozdziały: 

• Plastyka guza szczęki i okolicy zatrzonowcowej żuchwy – dystalna 
operacja klinowa. 

• Chirurgiczne wydłużanie koron klinicznych zębów. 

• Resekcyjna alweoplastyka przed wykonaniem mostów. 

• Profilaktyka zaniku wyrostka zębodołowego – zastosowanie błon w 
gojeniu ran poekstrakcyjnych. 

• Augmentacja wyrostka zębodołowego tkanką miękką. 

• Sterowana regeneracja kości. 

 

•  W roku 2016, habilitant wziął udział w tłumaczeniu z języka angielskiego na 
polski książki pt.: ,,Periodontologia'' H.P. Mueller 

 Wydawnictwo Edra Urban & Partner. Wydanie II; ISBN: 978-83-65625-98-4 

Grupie tłumaczy przewodniczyła prof. Renata Górska, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny. Habilitant przetłumaczył następujące rozdziały: 
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ETAP II – ZABIEGI  KOREKCYJNE: 

• Chirurgia periodontologiczna. 

• Gingiwektomia. 

• Zabiegi płatowe. 

• Gojenie tkanek przyzębia. 

• Sterowana regeneracja tkanek. 

• Leczenie infekcji typu periimplantitis. 

 

5.4 Członkostwo w Towarzystwach Naukowych 

• Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – od 1994 r.  

• European Dental Study Club UCLA – od 1997 r. 

• Deutsche Gesellschaft fur Oral Implantologie (DGOI) – 2006-2007 r. 

• NVVRT: Niderlandzkie Towarzystwo Stomatologii Zachowawczej i 
Rekonstrukcyjnej – od 2006 r. 

• Deutsche Gesellschaft Implantologie (DGI) – od 2012 r. 

• Polskie Towarzystwo Periodontologiczne – od 2013 r.  

• Implant Masters Poland – od 2014 r.  

• General Dental Council – 2005 – 2015 r. 

• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – od 2017 r. 

5.5 Recenzent w czasopismach naukowych 

• Kardiologia po dyplomie 

• Kardiologia Polska (pismo z listy filadelfijskiej, aktualny IF=1,341) 

• Advances in Clinical and Experimental Medicine (pismo z listy 
filadelfijskiej, aktualny IF=1,179) 
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•  Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (pismo z listy filadelfijskiej, 
aktualny IF=2,191) 

 

5.6 Udział w projektach i grantach badawczych 

• 1997 – Grant Komitetu Badań Naukowych pt. „Wpływ leczenia przyzębia na 
zmiany w subpopulacji limfocytów T w krwi obwodowej” nr: 4PO5E 0432; 
wykonawca  

• 1999 - Grant Komitetu Badań Naukowych pt. „Poziom cytokin prozapalnych 
u osób z chorobą przyzębia oraz chorobami serca” nr: 4PO5E 0617; kierownik 
projektu 

2001 - Grant Komitetu Badań Naukowych pt. „Związki choroby przyzębia z ostrą 
niewydolnością wieńcową” nr: 6 PO5E 04820; kierownik projektu 

• 2010 - Narodowe Centrum Nauki, Kraków – grant habilitacyjny nr N N403 
218139; kierownik projektu  

 

5.7 Otrzymane nagrody i wyróżnienia za pracę naukową 

• 1997 – Nagroda Dydaktyczna II stopnia Rektora AM Warszawa za program 
nauczania dla studentów IV i V roku z zakresu chorób błony śluzowej i przyzębia 

• 1997 -  I nagroda w konkursie kół studenckich – wykład pt. ,,Zmiany w jamie 
ustnej u pacjentów po przeszczepach nerek i serca objętych leczeniem 
immunosupresyjnym” Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i 
Przyzębia, WUM, opiekun koła 

• 2002 – Zespołowa Nagroda Dydaktyczna II stopnia Rektora AM Warszawa 
za opracowanie materiału do ćwiczeń z zakresu chorób błony śluzowej i 
przyzębia 

• 2003 – CED Travel Stipend - IADR/AAP Nagroda Młodych Badaczy, 
Goeteborg, Szwecja 

49 
 



• 2005 - Nagroda Zespołowa Rektora AM II stopnia za badania mediatorów 
zapalnych IL-1 i TNF-α u pacjentów z chorobą przyzębia i współistniejącą 
chorobą niedokrwienną serca 

• 2007 – Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora WUM za pracę „Stężenie 
białka CRP u pacjentów z chorobą przyzębia i współistniejącą ostrą 
niewydolnością wieńcową” 

• 2009 – I nagroda w konkursie kół studenckich – wykład pt. „Pokaż język – 
ocena stanu higieny języka oraz subiektywnego uczucia dyskomfortu w obrębie 
jamy ustnej” Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, 
WUM, opiekun koła 

• 2011 – Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – nr 
legitymacji 406-2011-83 

• 2012 – Nagroda Zespołowa Dydaktyczna I stopnia Rektora WUM za 
współautorstwo podręcznika periodontologii pt. „Diagnostyka i leczenie chorób 
błony śluzowej jamy ustnej” pod redakcją prof. R. Górskiej  

• 2014 – Arkusz Oceny Nauczyciela Akademickiego – wyróżnienie 

• 2016 – Wydziałowa Komisja ds. Nauczycieli Akademickich – wyróżnienie za 
dorobek z lat 2014-2015 

• 2016 – Medal Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia 

 

 

 

5.8 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub 
akademickich 

1. Krajowe 

• 1996 – Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin; Katedra i Zakład Chorób 
Błony Śluzowej i Przyzębia. Temat: Chirurgia przyzębia. Kierownik prof. dr hab. 
med. Jadwiga Banach: 29.01-02.02.1996 
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• 2007 – Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin; Katedra i Zakład Chorób 
Błony Śluzowej i Przyzębia. Temat: Chirurgia periodontologiczna. Kierownik 
prof. dr hab. med. Jadwiga Banach: 01.02 – 03.02.2007 r. 

• 2007 – WUM; Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia. Temat: Choroby 
błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna. Kierownik: prof. dr hab. 
med. Renata Górska: 11 – 14.06.2007 r. 

• 2015 – WUM; I Katedra i Klinika Kardiologii – Pracownia Prewencji Chorób 
Sercowo – Naczyniowych. Kierownik doc. dr hab. med. Filip M. Szymański 

2. Zagraniczne  

• 1997 – UCLA, Advanced Periodontology, USA /tydzień/ 

• 2003 – Surgically Focused Training Program: Osteointegration ad modum 
Branemark, Vesteros, Szwecja /tydzień/ 

• 2003 – International Association for Dental Research: CED Travel Stipend, 
Regensburg Caritas-Krankenhaus St.Joseph, Niemcy  - szkolenie z zakresu 
chirurgii plastycznej /2 dni/ 

• 2008-2009 – Curriculum Implantologica, Frankfurt am Main, Niemcy /2 
lata/ 

• 2011 – 2014 – Master of Science in Implantology, Goethe Universitat, 
Frankfurt am Main, Niemcy /3 lata/ 

• 2012 – Master of Periodontology, IPI, Monachium, Niemcy /3 dni/ 

• 2017 – Erasmus Plus Visiting Professor ,Universitat Klinikum Dusseldorf, 
Dusseldorf, Niemcy – zakwalifikowany w procedurze konkursowej dla 
nauczycieli WUM /tydzień/ 

5.9 Kursy i szkolenia 

5.9.1 Zagraniczne kursy szkoleniowe 

• 1997 - Forum for Advanced Dental Education ,,Esthetic Extravaganza`97” , 
Amsterdam - udział 
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• 1998 – Forum for Advanced Dental Education ,,Team Approach`98” , 
Amsterdam - udział 

• 1998 – European Association for Osseointegration ,,Controversies and 
handling of defect sites”, Berlin - udział 

• 1998 – ,,Today`s Implant for Tomorrow”, Berlin - udział 

• 1998 – Forum for Advanced Dental Education ,,Live Surgery`98”, The Hague 
- udział 

• 1999 - Forum for Advanced Dental Education ,,Long Term Results`99” , 
Amsterdam - udział 

• 2001 – ,,Periodontics in Practice – Myths and Reality – Present and Future”, 
Glasgow - udział 

• 2002 – 7th European UCLA Dental Study Club ,,Team Approach`02”, 
Amsterdam – udział 

• 2002 - IPI „Praxistage in Munchen”, Monachium – udział 

• 2002 – ,,Verringerung Chirurgicher Eingriffe ist dies Moglich und Sicher”, 
Mannheim – udział 

• 2002 – European Dental Association ,,Implantologisches 
Vortbildungsseminar”, Mannheim - udział 

• 2002 - Global Institute for Dental Education ,,Team approach”, Amsterdam 
– udział 

• 2002 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2003 – ,,Hart – und Wiechgewieibs Menagement und Asthetic”, Como - 
udział 

• 2003 – Nobel, Vesteros, Szwecja – udział w szkoleniu chirurgicznym 
„Surgically focused training program” 

• 2003 – EuroPerio 4, ICC Berlin – udział 
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• 2003 - Global Institute for Dental Education ,,Team approach”, Amsterdam 
– udział 

• 2003 – IPI „Evolution – revolution” , Monachium – udział  

• 2003 – International Association for Dental Research Continental European 
Division” Goeteborg – udział i wykład pt. ,,The influence of periodontal disease 
on intensivity and dynamic of mean concentration of CRP and IL-6 in patients 
with acute coronary syndromes” 

• 2003 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2004 – 25. International Austrian Congress on Dentistry, Rust, Austria – 
udział i plakat 

• 2004 – Deutsch – Polnisches Stomatologisches Symposium, Frankfurt am 
Main – udział 

• 2004 – CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2004 - Global Institute for Dental Education ,,Team approach”, Amsterdam 
– udział 

• 2004 – Pierwsze Polsko-Niemieckie Sympozjum Stomatologiczne, Frankfurt 
– udział i plakat pt. ,,Multidisciplinary treatment of agressive periodontitis – 
case report” 

• 2005 – International Congress Prague Dental Days – udział i wykład pt. ,,The 
influence of periodontitis on CRP and TNF-α levels in patients with acute 
coronary syndromes” 

• 2005 – CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2005 - Global Institute for Dental Education ,,Team approach”, Amsterdam 
– udział 
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• 2006 – EuroPerio 5, Madryt – udział i wykład pt. ,,Coincidence between 
periodontal disease and coronary heart disease – verification of bacterial and 
cytokines theories” 

• 2006 – ,,Intensivseminar fur Zahnarztliche Implantologie”, Norymberga – 
udział 

• 2006 – DGOI ,,Team work in oral implantology for perfekt results”, Baden 
Baden – udział 

• 2006 - Global Institute for Dental Education ,,Team approach”, Amsterdam 
– udział 

• 2006 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2007 - Zentrum fur Zahnheilkunde ,,Praxistage in Munchen”, Monachium – 
udział 

• 2007 – Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie, 4th European 
Meeting, Fraknfurt – udział 

• 2007 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2007 – Global Institute for Dental Education ,,Team approach”, Amsterdam 
– udział 

• 2008 - Zentrum fur Zahnheilkunde ,,Praxistage in Munchen”, Monachium – 
udział 

• 2008 – Ankylos ,,Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z 
jednoczasową implantacją – Ring technique”, Melsungen – udział  

• 2008 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2008 – Global Institute for Dental Education ,,Team approach”, Amsterdam 
– udział 

• 2009 – Universitat Vienna, Cadaver Course – udział 
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• 2009 – Zentrum fur Zahnheilkunde ,,Praxistage in Munchen”, Monachium – 
udział 

• 2009 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2009 – ,,60 Years of Quintessence”, Berlin - udział 

• 2010 – DGI Congress ,,Treatment failures – identification and 
management”, Hamburg – udział 

• 2010 – CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2011 – DGI Congress ,,60-Jahre Osseointegration”, Drezno – udział 

• 2011 – NVVRT Congress ,,Restaurativetandhellkunde”, Amsterdam - udział 

• 2012 – IPI ,,Implantate in der Asthetischen Zone”, Monachium- udział 

• 2012 – CamLock ,,Perio-implantat –prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2012 – EuroPerio 7, Wiedeń – udział i plakat pt. ,,Oral hygiene and 
periodontal condition in pregnancy” 

• 2012 – Botiss  ,,Bone and Tissue Day”, Berlin - udział 

• 2013 – NVVRT Congress ,,Restaurativetandhellkunde”, Amsterdam – udział 

• 2014 – DGI Congress ,,Was kommt, was bleibt. Implantologie – neu 
gedacht.”, Dusseldorf – uczestnik 

• 2014 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2014 – ,,Second International Congress of Innovation Jumps in Oral 
Implantology”, Goethe Universitat, Frankfurt am Main - udział 

• 2015 – EuroPerio 8, Londyn – udział i plakat pt. ,,Which age is the time for 
dental implants – patient with cardiovascular comorbidities?” 

55 
 



• 2015 – Deutsche Geselschaft Protetik, Ulm – udział i plakat + wykład  pt. 
,,Patient with cardiovascular comorbidities – implanto-prosthetic solution. Is it 
possibile?” 

• 2015 – IPI ,,Praxistage in Munchen”, Monachium – uczestnik 

• 2015 – ,,Geweberekonstruktion fur ein SchonesLacheln -  Praxis un 
Wissenschaft”, Monachium – udział 

• 2015 - CamLock ,,Perio-implantat – prothetische Behandlungskonzepte”, 
Stuttgart – udział 

• 2015 - NVVRT Congress ,,Restaurativetandhellkunde”, Amsterdam - udział 

• 2016 – DGI ,,Qualitatsicher – der Erfolgskorridor in der Implantologie”, 
Hamburg - udział 

• 2016 – NVVRT Congress ,,Restaurativetandhellkunde”, Amsterdam - udział 

• 2017 – Universitat Klinikum, Dusseldorf – udział i wykład pt. ,,State of oral 
mucosa as an additional symptom in a course of primary amyloidosis and 
multiple myeloma disease” 

• 2017 – Ankylos Congress, Wiedeń  - udział na zaproszenie 

5.9.2 Krajowe kursy szkoleniowe 

• 2002 - VI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 
– seria 4 wykładów edytowanych w czasopismach „Kardiologia Polska” 2002; 57 
supl. II i „Polski Przegląd Kardiologiczny” 2002; 4 supl. I 

• 2002 – IX Międzynarodowe Sympozjum Quintessenze „Implantoprotetyka – 
kontrowersje i perspektywy” Popowo, k/Warszawy – udział  

• 2002 – IV Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i 
Farmakoekonomiki – udział i plakatu pt. „Farmakoterapia ostrych zespołów 
wieńcowych – stężenie IL-6 jako marker procesu zapalnego w populacji osób ze 
współistniejącą chorobą przyzębia” 

• 2002 – XXII Opolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego 
Towarzystwa Naukowego pt. „Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii” 
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Włocławek – wykład pt. „Związek choroby przyzębia z ostrą niewydolnością 
wieńcową” 

• 2002 – Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego pt. 
„Paradontologia – quo vadis?”, Szklarska Poręba – udział  

• 2002 – I Ogólnopolska Konferencja Endodontyczna, Gdańsk – wykład pt. 
„Mechaniczne opracowywanie kanałów korzeniowych z użyciem systemu 
ProFile i ProTaper” 

• 2002 – „Wkłady koronowo-korzeniowe, skaling kamienia nazębnego” 
Kraków - udział 

• 2003 – Kongres Warszawski Endodoncja – Periodontologia – wykład pt. 
„Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia”  

• 2003 – Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa dla Lekarzy 
Stomatologów AM w Warszawie – wykład pt. „Wpływ chorób przyzębia na 
schorzenia układu sercowo-naczyniowego” 

• 2003 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii 
Zachowawczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego „Biomateriały a 
środowisko jamy ustnej”, Saldent, Poznań – wykład pt. „Sterowana regeneracja 
kości u 9-letniego pacjenta po całkowitym zwichnięciu i reimplantacji zęba 21 – 
opis przypadku”. 

• 2003 – V Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i 
Farmakoekonomiki – wykład, pt. „Estetyka stomatologiczna, a prewencja 
chorób ogólnoustrojowych” oraz plakat pt. „Zastosowanie preparatu Green OR 
w leczeniu nadwrażliwości zębiny” 

• 2004 – International Conference „30th Anniversary of Co-operation 
Between the Medical University of Warsaw and the University in Lund and 
Malmo”, Warszawa – udział I plakat pt. “Multidiscyplinary treatment of 
aggressive periodontitis – case report” 

• 2004 – X Kongres Stomatologów Polskich Zarząd Główny PTS pt. 
„Stomatologia polska u progu wejścia do Unii Europejskiej”, Wrocław – udział i 
plakat pt. „Kompleksowe leczenie zapalenia przyzębia – opis przypadku.” 

57 
 



• 2004 – „Health promotion” SoPharma Pharmaceuticals, Warszawa – 
uczestnik 

• 2005 – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Łodzi – 
udział i wykład pt. „Przegląd technik operacyjnych w chirurgii 
periodontologicznej” 

• 2005 – Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi – udział i wykład pt. 
„Niepowodzenia w chirurgicznym leczeniu chorób przyzębia i niektórych 
przypadków implantologicznych” 

• 2005 – Międzynarodowa Konferencja Polskiego towarzystwa 
Stomatologicznego „Współczesne aspekty leczenia pacjentów z chorobami 
przyzębia” – uczestnik 

• 2005 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Profilaktyka próchnicy i 
chorób przyzębia” – uczestnik  

• 2005 – II Niemiecko-Polskie Międzynarodowe Sympozjum Stomatologiczne 
w Warszawie – uczestnik 

• 2005 – Central European Implant Academy, UJ, Kraków – udział i wykład + 
film pt. ,,Treatment of parodonthopaty with consideration of surgical 
treatment” 

• 2005 – Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Dentystów pt. ,,Współczesne 
aspekty leczenia pacjentów z chorobami przyzębia”, Warszawa - uczestnik  

• 2006 – I Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna „Wschód-Zachód”, 
Warszawa – udział i prezentacja plakatu 

• 2006 – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji 
Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Białowieża – udział 
i wykład pt. „Choroba przyzębia jako czynnik ryzyka wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych” 

• 2006 – Konferencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego pt. „Zagrożenia cywilizacyjne i profilaktyka chorób jamy 
ustnej”, Wrocław – udział i wykład pt. ,,Wpływ choroby przyzębia na stężenie 
CRP i TNF-α u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi”  
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• 2006 – I Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Warszawie – uczestnik 

• 2006 – Konferencja Medyczna Silesia, Kraków  - wykład podczas sesji 
implantologicznej pt. „Odbudowa implantologiczna –estetyka tkanek miękkich”  

• 2007 – II Międzynarodowa Konferencja Stomotologiczna „Zachód – 
Wschód”, Warszawa – uczestnik 

• 2007 – 2. Evident Success Congress, Warszawa – uczestnik 

• 2007 – DenCo „Implanty – udokumentowany sukces”, Warszawa - uczestnik 

• 2008 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego ,, Środowisko a stan jamy ustnej. 
Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy 
ustnej”, Białystok – uczestnik 

• 2008 - International Dental Fair (IDF), Warszawa – udział i wykład pt. 
,,Praktyczne wykorzystanie współczesnych możliwości leczenia chorób 
przyzębia”  

• 2008 – Ankylos „Pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych z 
jednoczasową implantacją – ring technique”, Warszawa – uczestnik  

• 2008 - III Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego 
Uniwersytetu Lekarskiego; Kolegium Dziekańskie I Wydziału Lekarskiego – 
udział i wykład pt. ,,Stężenie białka CRP u pacjentów z chorobą przyzębia i 
współistniejącą ostrą niewydolnością wieńcową”. 

• 2008 - Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Warszawa – udział i wykład 
pt. „Przegląd wybranych technik operacyjnych w chirurgii stomatologicznej” 

• 2009 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”, Nałęczów – udział i wykład pt. 
„Zmiany dynamiki poziomu fibrynogenu u pacjentów z chorobą przyzębia i 
współistniejącymi zespołami wieńcowymi”  

• 2009 – 3th Evident Success, Dentsplay FriaDent „Doświadczenie – 
innowacja – praktyka”, Warszawa – uczestnik  
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• 2010 – Dentsplay pt. „Bloki kostne, podnoszenie zatok, techniki 
augmentacji”, Warszawa - uczestnik 

• 2010 – Konferencja Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Aktualne problemy 
zdrowia publicznego” – udział i wykład pt. „Wpływ chorób przyzębia na zdrowie 
ogólne”  

• 2011 – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Warszawa – udział i wykład 
pt. „Stan tkanek przyzębia u niektórych pacjentów kardiologicznych” 

• 2011 – V Konferencja Stomatologiczna „Zachód – Wschód”, Warszawa – 
uczestnik 

• 2011- 4th Evident Success, Dentsplay FriaDent, Warszawa – uczestnik 

• 2013 – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Warszawa – udział i wykład 
pt. „Stan jamy ustnej u osób leczonych kardiologiczne” 

• 2013 - Konferencja Stomatologiczna „Zachód – Wschód”, Warszawa – 
udział i wykład, pt. „Zmiany w jamie ustnej u pacjenta leczonego z powodu 
szpiczaka mnogiego – czy istnieje potrzeba współpracy wielospecjalistycznej?” 

• 2013 – „Czerwcowa sesja stomatologiczna” Okręgowa Izba Lekarska w 
Warszawie –udział i wykład pt. „Wpływ chorób przyzębia na stan zdrowia 
ogólnego” 

• 2013 – II Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji 
plazmocytowych” Fundacja Leczenia Szpiczaka, Kraków - uczestnik 

• 2013 –  I Konferencja Szkoleniowa dla Lekarzy Zainteresowanych 
Szpiczakiem Mnogim - udział i wykład „Choroba kostna w szpiczaku i 
zastosowanie bisfosfonianów. Osteonekroza szczęk” Jelenia Góra 

• 2014 – I Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa 
Periodontologicznego, Warszawa – udział i plakat pt. „Powikłania po 
wszczepieniu układu stymulującego serca u pacjenta użytkującego implanty 
stomatologiczne – czy istnieje związek między tymi zdarzeniami?”  
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• 2014 – Konferencja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, UJ, Kraków 
– udział i plakat pt. „Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej w przebiegu GvHD 
w wybranym przypadku klinicznym” 

• 2014 - III Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji 
plazmocytowych” Fundacja Leczenia Szpiczaka, Kraków – uczestnik 

• 2014 – Dentsplay Implants „Zaawansowane zabiegi przeszczepiania 
autogennych bloczków kostnych – koncepcja biologiczna. Zarządzanie tkankami 
miękkimi w rekonstrukcyjnym leczeniu implantologicznym” Warszawa – 
uczestnik 

• 2014 – Botiss Academy „A-PRF platelet rich fibrine”, Warszawa - uczestnik 

• 2015 – XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL, Warszawa – delegat nr 27 

• 2015 – V Zjazd Implant Masters Poland, Warszawa – uczestnik  

• 2015 – „Implant Dentistry Tomorrow”, Warszawa – uczestnik 

• 2015 – „Praktyka hematologiczna”, Warszawa – uczestnik 

• 2015 – Konferencja Polskiego Towarzystwa Periodontologii „Seminarium 
periodontologiczne”, Warszawa - uczestnik 

• 2016 – II Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, Jachranka k/Warszawy – 
udział i wykład pt. „Wpływ chorób przyzębia na stan zdrowia ogólnego”  

• 2017 – II Konferencja Cardiolipid Sekcji Farmakoterapii Sercowo-
Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Gdynia – udział i wykład 
pt. ,,Nieklasyczne czynniki ryzyka chorób serca i naczyń. Choroby przyzębia” 

 

 

5.10 Działalność dydaktyczna 

• 1995 – 1998 – młodszy asystent, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 
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• 1996 – 1998 - opiekun koła naukowego przy Zakładzie Chorób Błony 
Śluzowej i Przyzębia – I nagroda w konkursie kół studenckich – wykład pt. 
,,Zmiany w jamie ustnej u pacjentów po przeszczepach nerek i serca objętych 
leczeniem immunosupresyjnym”,  

• 1998 – 2001 – asystent, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

• 2002 – 2009 – adiunkt, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

• 2009 – chwila obecna – starszy wykładowca, Zakład Chorób Błony Śluzowej 
i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

• Recenzent i promotor prac licencjackich z zakresu higieny stomatologicznej 
WUM, Członek Komisji Egzaminacyjnej WUM od 2007 roku: 

1). Karol Tomera / Warszawa 2007 

WUM / I Wydz. Lekarski, Oddz. Stomatologii / Zdrowie Publiczne /  

Specjalność: Higiena Stomatologiczna 

Temat: ,,Współczesne instrumentarium w leczeniu chorób przyzębia”.  

Promotor pracy 

2). Iwona Paździurska / Warszawa 2008 

WUM / I Wydz. Lekarski, Oddz. Stomatologii / Zdrowie Publiczne /  

Specjalność: Higiena Stomatologiczna 

Temat: ,, Zasady doboru i konserwacji narzędzi periodontologicznych”. 

     Promotor pracy 

3). Milena Prokurat / Warszawa 2009 

I Wydz. Lekarski, Oddz. Stomatologii / Zdrowie Publiczne / Specjalność: Higiena 
Stomatologiczna / Temat: ,, Współczesne instrumentarium w chirurgicznym 
leczeniu chorób przyzębia”.  

Promotor pracy 
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4). Anna Dobosiewicz / Warszawa 2011 

I Wydz. Lekarski, Oddz. Stomatologii / Zdrowie Publiczne / Specjalność: Higiena 
Stomatologiczna / Temat: ,, Profilaktyka profesjonalna w gabinecie 
stomatologicznym”. 

Promotor pracy 

 

5). Kinga Baranowska / Warszawa 2012 

I Wydz. Lekarski, Oddz. Stomatologii / Zdrowie Publiczne / Specjalność: Higiena 
Stomatologiczna / Temat: ,,Współczesne instrumentarium używane w 
chirurgicznym leczeniu chorób przyzębia”.  

Promotor pracy 

 

6). Joanna Binkiewicz / Warszawa 2013 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny / Zdrowie publiczne / Specjalność: Higiena 
Stomatologiczna / Temat: ,,Wpływ chorób przyzębia na zdrowie ogólne”. 

Promotor pracy 

 

• 7). Joanna Janicka / Warszawa 2014 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny / Zdrowie publiczne / Specjalność: Higiena 
Stomatologiczna / Temat: ,,Instrumentarium w zabiegach 
periodontologicznych”. 

Promotor pracy 

8). Aneta Kluczek / Warszawa 2015 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny / Zdrowie publiczne / Specjalność: Higiena 
Stomatologiczna / Temat: ,,Narzędzia periodontologiczne w codziennej 
praktyce stomatologicznej – przeznaczenie, konserwacja, przechowywanie”. 

Promotor pracy 

63 
 



• Współautor pytań testowych oraz zagadnień na egzamin ustny dyplomowy 
z zakresu periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej WUM  

• 2003 - wykład pt. ,,Związek choroby przyzębia z ostrą niewydolnością 
wieńcową”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Letni obóz studencki, 
Działdowo, na zaproszenie konsultanta krajowego w dziedzinie interny – prof. 
dr hab. med. Jacka Imieli 

• 2004 - wykład pt. ,,Związki choroby przyzębia z ostrą niewydolnością 
wieńcową”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Letni obóz studencki, 
Działdowo, na zaproszenie konsultanta krajowego w dziedzinie interny – prof. 
dr hab. med. Jacka Imieli 

• 2005 – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Łódź– wykład pt. „Przegląd 
technik operacyjnych w chirurgii periodontologicznej”  

• 2005 – powołanie przez Ministra Zdrowia do Państwowej Komisji 
Specjalizacyjnej z zakresu chirurgii stomatologicznej, Członek Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej 

• 2006 - powołanie przez Ministra Zdrowia do Państwowej Komisji 
Specjalizacyjnej z zakresu chirurgii stomatologicznej, Członek Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej 

• 2006 – III Międzynarodowy Kongres Naukowy Młodych Medyków, 
Warszawa – recenzent i członek jury sesji stomatologicznej 

• 2006 – kurs specjalizacyjny z zakresu periodontologii pt. „Diagnostyka i 
leczenie chorób przyzębia” – wykład pt. „Organizacja pracy w gabinecie 
periodontologicznym” oraz „Leczenie chirurgiczne chorób przyzębia”, 
prowadzenie ćwiczeń  

• 2007 - powołanie przez Ministra Zdrowia do Państwowej Komisji 
Specjalizacyjnej z zakresu chirurgii stomatologicznej, Członek Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej 

• 2007 – Okręgowa Izba Lekarska Łódź – wykład „Komunikacja pacjent – 
lekarz w praktyce periodontologicznej i implantologicznej”  
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• 2007 – Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Konferencja 
Warszawa – wykład pt. „Znaczenie higieny jamy ustnej w profilaktyce chorób 
przyzębia i zdrowia ogólnego”  

• 2008 – powołanie przez Ministra Zdrowia do Państwowej Komisji 
Specjalizacyjnej z zakresu chirurgii stomatologicznej, Członek Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej 

• 2009 – opiekun koła naukowego przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i 
Przyzębia – I nagroda w konkursie kół studenckich – wykład pt. „Pokaż język – 
ocena stanu higieny języka oraz subiektywnego uczucia dyskomfortu w obrębie 
jamy ustnej” 

• 2010 – wykład pt. „Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia” kurs do 
specjalizacji z zakresu periodontologii 

• 2010 – wykład pt. „Osteonekroza kości szczęk po stosowaniu 
bisfosfonianów oraz inne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej u chorych ze 
szpiczakiem młodym” na zaproszenie Fundacji Szpiczaka Mnogiego, Collegium 
Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

• 2011 - wykład pt. ,,Onkologia, a interna”,  Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, Letni obóz studencki, Działdowo, na zaproszenie prof. dra hab. med. 
Jacka Imieli – konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych 

• 2013 – 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists – 
członek jury, recenzent abstraktów 

• Współpraca z Centrum Egzaminów Medycznych - przygotowywania pytań 
na Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz Państwowy Egzamin 
Specjalizacyjny z zakresu periodontologii 

• 2014 - 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists – 
członek jury, recenzent abstraktów 

• 2014 – wykład pt. ,,Stomatologia a interna” Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, Letni obóz studencki, Działdowo, na zaproszenie prof. dra hab. med. 
Jacka Imieli – konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych 
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• 2016 - 12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists – 
członek jury, recenzent abstraktów 

• 2016 – Klinika Chorób Wewnętrznych I Kardiologii WUM, wykład pt. 
„Choroba przyzębia – czy jest to problem dla kardiologa?”, wykład na 
zaproszenie prof. dra hab.med. Piotra Pruszczyka 

• 2016 – film na Konferencję Stomatologiczną FDI, Poznań – koalicja diabeto-
stomatologiczna, na zaproszenia prezesa Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, prof. dra hab. med. Leszka Czupryniaka 

• 2017 - 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists – 
członek jury, recenzent abstraktów 

• 2017 – wykładowca oddziału English Division, Zakład Chorób Błony Śluzowej 
i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

5.11 Działalności kliniczna i usługowa 

Pracę w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM, pod kierownictwem 

prof. dr hab. med. Renaty Górskiej, rozpocząłem 15.X.1995 roku, zaraz po 

ukończeniu stażu podyplomowego. Jestem zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu 

WUM i 1/8 etatu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, aktualnie w charakterze 

starszego wykładowcy. 

Prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami II, III, IV i V roku Oddziału 

Stomatologii z zakresu przyzębia i chorób błony śluzowej jamy ustnej. W bieżącym 

roku akademickim rozpocząłem zajęcia kliniczne z IV rokiem Oddziału 

Stomatologii English Division. Od ponad 10 lat prowadzę również wykłady dla VI 

roku Wydziału Lekarskiego. 

Ćwiczenia z IV rokiem obejmują zakres fazy wstępnej, korekcyjnej i 

podtrzymującej leczenia chorób przyzębia. Podczas zajęć poza planowymi 

przyjęciami pacjentów prowadzę operacje pokazowe, w których jako czynna i 
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bierna asysta uczestniczą sami studenci lat starszych oddziałów polskich i English 

Division. Obejmują one zabiegi z zakresu: 

• chirurgii ściśle periodontologicznej (kiretaże zamknięte i otwarte, operacje 

płatowe Cieszyńskiego-Neumana-Widmana, operacje płatowe z użyciem 

substytutu tkanki kostnej z zastosowaniem membran, gingiwektomie z 

ruchomym i nieruchomym płatem, 

• chirurgii śluzówkowej i dziąsłowej (frenulotomie, frenulektomie, 

frenuloplastyka, pogłębianie sklepienia i dna przedsionka jamy ustnej, 

pokrywania recesji dziąsłowych, pogrubiania strefy dziąsła właściwego – 

Guide Tissue Regeneration/GTR, przygotowywania podłoża śluzówkowo-

dziąsłowego u pacjentów do planowanej odbudowy protetycznej – w tym 

implantoprotetyka, pobierania wycinków do badań histopatologicznych, 

technik szycia),  

• chirurgii kostnej szczęk (dłutowania zatrzymanych zębów w tym mądrości, 

sterowanej odbudowy kości szczęk z użyciem materiałów kościozastępczych 

autogennych i xenogenicznych oraz często błon zaporowych – Guide Bone 

Regeneration/GBR), operacji resekcyjnych, reparacyjnych i 

regeneracyjnych. 

Zajęcia te, oprócz walorów dydaktycznych, mają na celu zainteresowane 

studentów, ostatnich lat studiów, możliwymi technikami operacyjnymi oraz 

koniecznością interdyscyplinarnej współpracy lekarskiej.  Jako absolwent biologii 

kości (2014; studia Master of Science Uniwersytet Wolfganga Goethego Frankfurt 

am Main oraz 2009; Curiculum Implantologica) staram się zainteresować 

możliwościami regeneracyjnymi kości szczęk i ich praktycznym wykorzystaniem. 

Cieszę się, że mogę przekazać swoje najlepsze wiadomości i doświadczenie 

dotyczące możliwości biologicznego potencjału wzrostu i regeneracji tkanki 
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łącznej dziąsła i kości, zdobywane podczas studiów, kursów, konferencji i 

hospitacji, w kraju i za granicą, Podobne, i rozszerzone wiadomości przekazuję 

specjalizantom odbywającym staże specjalizacyjne. Dodatkowo, uczestniczą oni 

często w skomplikowanych operacjach implantacji implantami zębowymi, 

niejednokrotnie połączonymi z jednoczasowymi zabiegami GBR i GTR, zabiegami 

resekcyjnymi nad kanałem nerwu zębodołowego dolnego żuchwy, jego 

lateralizacji przy implantacji czy resekcji wierzchołków zębów metodą dekla 

kostnego, podnoszenia dna zatoki/zatok szczękowych metodą otwartą i 

zamkniętą. 

Studenci V roku podczas pierwszego semestru każdego roku akademickiego 

odbywają zajęcia z zakresu chorób błony śluzowej jamy ustnej i ich leczenia. W 

sesji jesiennej prowadzę wykłady dla V roku English Division z zakresu jednostek 

chorób błony śluzowej jamy ustnej a w cyklu tygodniowym prowadzę zajęcia z 

przydzielonymi mi grupami studenckimi. Dodatkowo ćwiczenia poprzedzone są 

seminariami tematycznymi: 

• fizjologia i budowa jamy ustnej, 

• symptomatologia chorób błony śluzowej, 

• badanie pacjenta, 

• choroby infekcyjne, 

• aftozy, 

• zapalenia dziąseł, 

• wady i choroby języka, 

• stomatodynia, 
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• choroby skóry przebiegające ze zmianami w obrębie błony śluzowej jamy 

ustnej, 

• kolagenozy, 

• stany przedrakowe, 

• schorzenia błony śluzowej jamy ustnej związane z zaburzeniami wydzielania 

śliny, 

• zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej w chorobach układu 

krwiotwórczego i limforetikularnego. 

Jako chirurg, szczególną atencję studentów kieruję w stosunku do stanów 

przednowotworowych i nowotworów,  a także chorób układu krwiotwórczego i 

limfatycznego, manifestującymi się na błonie śluzowej jamy ustnej. 

Każdego roku kurs periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej 

zakończony jest egzaminem praktycznym, który przyjmuję od wyznaczonych grup 

studenckich a następnie uczestniczę w egzaminie teoretycznym, testowym do 

którego również układam część pytań z zakresu leczenia chirurgicznego chorób 

przyzębia i chorób błony śluzowej jamy ustnej. 

W bieżącym roku dydaktycznym moje zajęcia zostały rozszerzone o ćwiczenia 

wprowadzające z II i III rokiem oddziału stomatologii. 

Przez około 20 lat uczestniczyłem w regularnych dyżurach klinicznych 

prowadzonych w Zakładzie. 

W ramach działalności usługowej prowadzonej przez Zakład i posiadanych 

możliwości klinicznych, od samego początku mojej pracy uczestniczę w leczeniu 

pacjentów w obrębie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Chorych a obecnie 
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Narodowego Funduszu Zdrowia.  Dotyczy ona leczenia chorób przyzębia, błony 

śluzowej jamy ustnej. 

Od chwili pojawienia się możliwości działalności komercyjnej prowadzonej przez 

Jednostkę, na życzenie i za zgodą pacjentów, od około 15 lat wykonuję odpłatnie 

operacje z zakresu sterowanej regeneracji tkanek (Guide Bone Regeneration: GBR 

/ Guide Tissue Regeneration: GTR), implantacji, operacji tkanek miękkich błony 

śluzowej i dziąsła, podnoszenia dna zatoki/zatok. Operacje wynikają ze wskazań 

leczniczych, ale duża ich część łączy również poprawę ,,różowej'' estetyki (pink 

esthetic) oraz walorów plastycznych. Nie są one objęte wykazem zabiegów 

refundowanych przez NFZ. 

W ramach współpracy z innymi zakładami, katedrami, klinikami prowadzę 

leczenie i opiekę w ramach aktualnych badań klinicznych. Dotyczy ona przyzębia i 

chorób błony śluzowej jamy ustnej. Przez prawie 20 lat współpracuję z I Kliniką i 

Katedrą Kardiologii WUM   – aktualnie badania  grupy ,,Race”. W obecnym roku 

akademickim rozpocząłem współpracę z Katedrą i Kliniką Ortopedii i 

Traumatologii Narządu Ruchu w ramach badań nowego, planowanego grantu. 

W latach 1996-1998 i 2009-2010 byłem współopiekunem Studenckiego Koła 

Naukowego działającego przy Zakładzie.  

• 1997 -  I nagroda w konkursie kół studenckich – wykład pt. ,,Zmiany w jamie 

ustnej u pacjentów po przeszczepach nerek i serca objętych leczeniem 

immunosupresyjnym” Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej 

i Przyzębia, WUM, opiekun koła. 

• 2009 – I nagroda w konkursie kół studenckich – wykład pt. „Pokaż język – 

ocena stanu higieny języka oraz subiektywnego uczucia dyskomfortu w 

obrębie jamy ustnej” Koło Naukowe przy Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i 
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Przyzębia, WUM, opiekun koła. Praca opublikowana: ,,Pokaż język – ocena 

stanu higieny języka oraz subiektywnego uczucia dyskomfortu w obrębie 

jamy ustnej”. Monika Adamczyk, Karolina Majewska, Karolina Różycka, 

Maciej R. Czerniuk: Kardiologia po Dyplomie; 9 (4): 83 – 86; 2010 

Od roku 2000 prowadzę własną, jednoosobową praktykę lekarską świadczącą 

usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii. 

 

5.12 Działalność na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 

• 2005 - Członek Senackiej Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji 

• 2006 – Członek Senackiej Uczelnianej Komisji ds. Rekrutacji  

• 2012 - Członek Komisji Wyborczej WUM 

• 2012 – Członek Komisji Przetargowej ws. sprzętu stomatologicznego dla 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 

• 2012 – V-ce Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej – wybory 
WUM – Wydział Lekarsko - Dentystyczny 

• Członek Komisji Egzaminacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu, Oddziału 
Pielęgniarskiego  

• 2016 – V-ce Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WUM 

• 2016 – 2020 - Członek Senackiej Komisji ds. Informacji i Wydawnictw, 
Przewodniczący Podkomisji Współpracy Zagranicznej  

• 2017 - Ekspert ds. periodontologii programu „WUM moda na niepalenie” na 
zaproszenie JM Rektora WUM – prof. dra hab. med. Mirosława Wielgosia 

• 2017 – artykuły na stronie WUM moda na niepalenie pt. „Dlaczego nie 
palę” i „Okiem eksperta” na zaproszenie JM Rektora WUM – prof. dra hab. 
med. Mirosława Wielgosia 
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