
Ocena pracy doktorskiej lek. dent. Bartłomieja Górskiego pt: 

„Wpływ stanu tkanek przyzębia i liczby zębów obecnych w jamie ustnej 

na wybrane mediatory zapalne u pacjentów po świeżym zawale mięśnia 

sercowego " 

Począwszy od 1989 roku od badań fińskich Kimo Mattili i wsp. eksplorowany jest temat związ-

ku zapalenia przyzębia z występowaniem i przebiegiem chorób sercowo-naczyniowych a w 

szczególności ich punktów końcowych w postaci zawałów mięśnia sercowego oraz niedo-

krwiennych udarów mózgu. Ustalenia na ten temat ewaluowały wraz z udoskonalaniem metod 

prowadzenia obserwacji kliniczno-epidemiologicznych, rozumieniem roli wspólnych czynników 

ryzyka i efektu działania czynników zakłócających oraz tworzeniem modeli wieloczynnikowych, 

w których można było korygować ilorazy szans o oddziaływanie innych zmiennych niezależ-

nych. Przedłożona do oceny praca doktorska wyrasta z krytycznego ale i obiektywnego rozumie-

nia oddziaływania procesu zapalnego w przyzębiu na przebieg miażdżycy naczyń z uwzględnie-

niem wielu zmiennych zakłócających. Moim zdaniem jest to jak najbardziej dojrzałe podejście 

do tego zagadnienia, chociaż obserwacja została zaplanowana jako najczęściej eksploatowane 

badanie kliniczno-kontrolne. Dobre przygotowanie doktoranta do prowadzenia trudnych obser-

wacji kliniczno-epidemiologicznych, głęboka znajomość współczesnego piśmiennictwa kardio-

periodontologicznego oraz dobry i syntetyczny styl pisania widoczne są od pierwszego zetknięcia 

z tym opracowaniem. Po 25 latach prowadzenia na całym świecie badań na ten temat, aby tu 

wnieść coś nowatorskiego trzeba mieć taką dojrzałość, gdyż tylko w ten sposób można uchronić 

się przed zagubieniem meritum, przyczynkarstwem i nadinterpretacjami faktów. Zasadność pod-

jęcia tego tematu w populacji polskiej charakteryzującej się na tle Europy bardzo wysoką choro-

bowością zapaleń przyzębia i chorób sercowo-naczyniowych jest bezdyskusyjna. Jeżeli tylko w 

następstwie takich obserwacji będzie można postrzegać leczenie periodontologiczne jako działa-

nie kardioprotekcyjne to wartość naukowa i utylitarna będzie nie do przecenienia. 

Opracowanie to ma wszystkie typowe części, a proporcje pomiędzy nimi są właściwe. 

Wstęp stanowiący 20% całej pracy jest wprawnym wprowadzeniem w istotę zagadnienia, bardzo 

dobrze zbudowanym i wykorzystującym współczesną wiedzę z najbardziej prestiżowych perio-

dyków kardiologicznych i periodontologicznych. Doktorant omówił tutaj epidemiologię chorób 

przyzębia po 35 roku życia, zarysował etiopatogenezę periodontopatii, opisał czynniki ryzyka 
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zapaleń przyzębia oraz przedstawił epidemiologię ostrych zespół wieńcowych oraz czynniki ry-

zyka chorób sercowo-naczyniowych. Zgodnie ze współczesną wiedzą przedstawił postulowane 

mechanizmy patofizjologiczne tłumaczące wpływ zapalenia przyzębia na rozwój naczyniowych 

zmian miażdżycowych i co szczególnie cenne zestawił wyniki badań interwencyjnych dotyczą-

cych wpływu niechirurgicznego leczenia zapalenia przyzębia na surowicze mediatory prozapalne 

oraz funkcje śródbłonka. Jest to doskonale przygotowana część pracy. Tylko w jednym nie mogę 

zgodzić się z doktorantem, a mianowicie najlepszy stan przyzębia w Europie w wieku 65-74 lat 

w badaniach z XXI wieku mają Francuzi a najwyższą liczbę zębów Szwajcarzy. Szkoda również, 

że nie zacytowano drugiej pracy Offenbachera i wsp. z 2008 roku dotyczącej projektu PAVE i 

wpływu leczenia niechirurgicznego na kolejne incydenty sercowo-naczyniowe. 

Cele pracy są poprawne, chociaż zdecydowanie większy nacisk położyłbym na modele wielo-

czynnikowe w miejsce dwuczynnikowych wymienionych w celu trzecim i czwartym. W celu 

drugim do stanu tkanek przyzębia dodałbym jeszcze liczbę zębów, co przecież zostało uwzględ-

nione w wynikach badań. 

Grupę badaną stanowiło 151 pacjentów w wieku od 47 do 63 lat hospitalizowanych w I Katedrze 

i Klinice Kardiologii WUM z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego. Kryteria włączenia i 

wykluczenia z grupy badanej nie budzą wątpliwości, jest to grupa optymalna dla realizacji wyty-

czonych celów badań, w tym w szczególności analizy wieloczynnikowej. Grupę kontrolną sta-

nowiło 160 wylosowanych osób bez zawału mięśnia sercowego o zbliżonej do grupy badanej 

strukturze wieku zaproszonych do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM w celu 

oceny stanu przyzębia i zebrania wywiadu socjalnego i ogólnomedycznego. Taki konstrukt grupy 

odniesienia uważam za poprawny, chociaż można było zadbać o porównywalność struktury płci 

względem grupy kardiologicznej. 

Również przyjęta metodologia badania periodontologicznego jest właściwa. Innowacyjnym po-

mysłem było przetestowanie 3 różnie zdefiniowanych definicji zapalenia przyzębia w kontekście 

stratyfikacji ryzyka wystąpienia chorób ogólnych (nie wliczam tutaj CPI ponieważ wskaźnik ten 

nie definiuje periodontitis). Schemat pozyskiwania danych socjo-medycznych oraz kardiologicz-

nych dla grupy badanej nie odbiega od standardów w tym zakresie. Przyjęte narzędzia analizy 

statystycznej uważam za poprawne. Z uznaniem odnotowuję wykorzystanie modelu regresji logi-

stycznej dla oceny ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego z uwzględnieniem periodonto-

logicznych zmiennych niezależnych oraz modeli regresji wielorakiej dla uszeregowania znacze-

nia czynników ryzyka zapalenia przyzębia. W przyjętej metodologii badania wyjaśnienia wyma-

gają tylko dwie kwestie: 



• badania laboratoryjne przeprowadzono tylko w grupie kardiologicznej, pozyskując dane z 

panelu badań diagnostycznych podczas hospitalizacji; wiadomo, że surowicze stężenia 

niektórych mediatorów zapalnych szybko zmieniają się w czasie- czy w takim razie były 

to dane uzyskiwane w tym samym czasie od incydentu sercowo-naczyniowego oraz czy 

zaplanowana ocena stanu klinicznego przyzębia w warunkach oddziału szpitalnego miała 

miejsce w dniu badań laboratoryjnych; 

• dlaczego dla analizy wieloczynnikowej przyjęto próg istotności równy 0,2? 

Wyniki badań zestawiono w 30 tabelach oraz na 15 rycinach. Zostały przygotowane przejrzyście 

i nie budzą wątpliwości interpretacyjnych. Za najważniejsze uważam porównanie stanu klinicz-

nego przyzębia w grupie badanej i kontrolnej (tabela X), rozkład rozpoznań wg definicji Page'a i 

Eke w grupie kardiologicznej (część tabeli XI), najbardziej skorygowany model III regresji logi-

stycznej dla związku zaawansowanego zapalenia przyzębia wg Arbesa z ryzykiem wystąpienia 

zawału mięśnia sercowego (tabela XIII) oraz wykorzystanie kategoryzacji statusu periodontolo-

gicznego wg Page'a i Eke do stratyfikacji ryzyka cukrzycy, nadciśnienia oraz otyłości (tabela 

XXIV i XXV). Brakuje mi rozkładów rozpoznań periodontologicznych wg Arbesa w obu gru-

pach oraz podania wartości otyłości brzusznej w zależności od definicji periodontologicznych. 

Zresztą mam kłopoty ze zrozumieniem kwestii otyłości brzusznej w odniesieniu do statusu pe-

riodontologicznego: z tabeli VIII wynika, że średni obwód talii u kobiet i mężczyzn był odpo-

wiednio większy o 8 i 5 cm w odniesieniu do grupy kontrolnej; z tabeli XV wynika, że otyłość 

brzuszna wystąpiła u 101 osób z grupy badanej (66%), a z tabeli XXI, że w grupie badanej ryzy-

ko zapalenia przyzębia zmniejsza się wraz ze spadkiem wykształcenia i obwodem talii (ujemne 

wartości współczynnika b). 

Dyskusja stanowi 20% całej pracy. Jest ona wysoce merytoryczna i pogłębiona, co wynika ze 

znakomitego poruszania się Doktoranta w dobrze dobranych kontekstach z piśmiennictwa, w 

tym także polskiego z ostatnich kilku lat. Całkowicie zgadzam się z lek. dent. Bartłomiejem Gór-

skim, że Polacy po incydentach sercowo-naczyniowych stanowią ekstremalnie złą grupę odno-

śnie stanu zdrowia jamy ustnej i zachowań prozdrowotnych względem niego. W przeprowadzo-

nych badaniach świadczy o tym prawie 95% wskaźnik płytki w przestrzeniach międzyzębowych, 

prawie 50% odsetek osób z zaawansowanym zapaleniem przyzębia, występowanie zębów zgo-

rzelinowych u 35% osób grupy kardiologicznej, czy różnica 7 zębów do grupy odniesienia (sic!). 

W pełni potwierdziły to także polskie badania gdańskie, kieleckie i szczecińskie z ostatnich pię-

ciu lat. Prawdopodobnie jest to konsekwencją kumulowania się w tej grupie czynników ryzyka 

chorób sercowo-naczyniowych będących jednocześnie czynnikami ryzyka zapaleń przyzębia. 



Tworzy to naprawdę trudną sytuację interpretacyjną i wymusza posiłkowanie się modelami wie-

loczynnikowymi. Dlatego tą część pracy i dyskusji oceniam najwyżej. Omówienie czynników 

ryzyka zapaleń przyzębia w materiale własnym nie przynosi zaskoczeń, także dobre dowody na 

duże znaczenie czynnika socjalno-ekonomicznego dla oceny zależności periodontologiczno-

kardiologicznych. Mniej entuzjastycznie odnoszę się natomiast do łączenia grupy kardiologicznej 

z kontrolną poza analizami wieloczynnikowymi, badania współzmienności dwuczynnikowych 

czy odnoszenia wykładników gospodarki lipidowej do stanu przyzębia bezpośrednio po dokona-

nym zawale mięśnia sercowego. Szkoda, że nie dopracowano nowatorskiego wątku występowa-

nia zespołu metabolicznego u pacjentów z zapaleniem przyzębia ale wymagało to wykonania 

badań biochemicznych w grupie kontrolnej. Warte poruszenia w dyskusji było również zagad-

nienie oddziaływania antykoagulantów na stan kliniczny przyzębia i badanie periodontologiczne. 

Pewnym mankamentem dyskusji jest zbyt częste powtarzanie wyników badań własnych. 

Sformułowano cztery wnioski, które w pełni korelują z założonymi celami pracy. Pierwsze dwa 

wnioski w pełni wynikają z przeprowadzonych badań i mają duży walor poznawczo-kliniczny. 

Zwracam uwagę, że we wniosku drugim w celu zachowania symetrii w przypadku liczby zębów 

też należało podać najbardziej skorygowany wynik regresji logistycznej (na marginesie podana 

wartość ilorazu szans z modelu II różni się w odniesieniu do tabeli XIII). Natomiast wnioski 

trzeci i czwarty wymagają przeredagowania, ponieważ są de facto wynikami badań. 

Bardzo wysoko oceniam zebrane piśmiennictwo. Składa się na nie aż 397 pozycji z lat 1961-

2014, z czego 87% z XXI wieku. Piśmiennictwo w 96% składa się z oryginalnych prac angloję-

zycznych z prestiżowych periodyków ogólnomedycznych (najczęściej cytowano Circulation i 

Lancet) oraz periodontologicznych (zdecydowanie najczęściej cytowano Journal of Periodonto-

logy- 53 razy oraz Journal of Clinical Peńodontology- 32 razy). Praktyczny brak podręczników 

w spisie publikacji również potwierdza innowacyjność dyskutowanych zagadnień. Wszystkie 

pozycje są właściwie cytowane w tekście (cytacje numeryczne pozwalają uniknąć zbitki dwóch 

nazwisk w sytuacji, kiedy należy podkreślić autorstwo badań). 

Na wyróżnienie zasługuje styl i poprawność językowa tekstu pracy. Doktorantowi udało się 

uniknąć żargonu oraz zapożyczeń z języka angielskiego. Zadbał również o prawidłową inter-

punkcję i należyty szyk zdań. 

Całość pracy doktorskiej lek. dent. Bartłomieja Górskiego należy ocenić wysoko. Do najwięk-

szych jej walorów zaliczam: reprezentatywny materiał i dobrze dobrany układ kliniczno-

kontrolny badań, poprawność warsztatu metodologicznego (w tym jak najbardziej uprawnione 

zastosowanie regresji logistycznej i wielorakiej), nowatorskie przetestowanie współczesnych 
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definicji zapalenia przyzębia w celu stratyfikacji ryzyka związanych z nimi chorób ogólnych oraz 

dojrzałość wstępu i dyskusji. Powstała w ten sposób kolejna ważna praca z ośrodka warszaw-

skiego z zakresu periodontal medicine. Wyrażam przekonanie graniczące z pewnością, że i tym 

razem wybrane wątki tej pracy zostaną opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej. 

Doceniając poznawczo-kliniczny wymiar badań przeprowadzonych przez lek dent. Bar-

tłomieja Górskiego i przedstawionych w pracy pt.: „Wpływ stanu tkanek przyzębia i liczby 

zębów obecnych w jamie ustnej na wybrane mediatory zapalne u pacjentów po świeżym 

zawale mięśnia sercowego" z pełnym przekonaniem uważam, że w spełnia ona warunki pracy 

doktorskiej określone w artykule 13.1 Ustawy o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz 

o Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki z 18 marca 2011 roku. Dlatego przedstawiam Wysokiej 

Radzie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wniosek 

o dopuszczenie lek. dent. Bartłomieja Górskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

Wrocław, 31.05.2015 Prof. dr hab. Tomasz Konopk 


