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Załącznik 3 

 

Autoreferat 

 

1. Imię i Nazwisko: Iwona Gregorczyk-Maga 

 

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

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

a.  Dyplom ukończenia Wydziału Lekarskiego O/Stomatologii Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie; 1995. 

  

b.  Dyplom doktora nauk medycznych – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

2005. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena żywotności miazgi zębów stałych z 

niedokończonym rozwojem, po urazie mechanicznym”. 

 

c. Dyplom pierwszego stopnia specjalisty w zakresie stomatologii ogólnej – 

Centrum Medyczne   Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; 1999. 

 

d. Dyplom specjalisty drugiego stopnia w dziedzinie stomatologii zachowawczej 

z endodoncją – Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi; 2006. 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. 

 

a. Wojewódzka Poradnia Stomatologiczna w Krakowie; 1995-1996 – młodszy 

asystent. 

 

b. Zakład Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej Uniwersytet Jagielloński w 

Krakowie; 1997-2004, asystent. 

 

c. Pracownia Stomatologii Zachowawczej  z Endodoncją Uniwersytet 

Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie; 2005-2007, asystent. 

 

d. Pracownia Stomatologii Zachowawczej  z Endodoncją Uniwersytet 

Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie; 2007-2008, adiunkt. 

 

e. Pracownia Stomatologii Dziecięcej Uniwersytet Jagielloński Collegium 

Medicum w Krakowie; 2009-nadal, adiunkt. 
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: Poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu 

jako efekt zanieczyszczenia atmosferycznego i jego wpływ na wybrane schorzenia 

jamy ustnej. 

  

 b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa), 

 

1. Gregorczyk-Maga I, Maga M, Wachsmann A, Janik MK, Chrzastek-Janik O, 

Bajkowski M, Partyka L, Koziej M.: Air pollution may affect the assessment of 

smoking habits by exhaled carbon monoxide measurements. 2019. Environ Res. Feb 

22;172:258-265.doi: 10.1016/j.envres.2019.01.063. 

Impact Factor ISI: 4.732 

 

 

2. Gregorczyk-Maga I, Wachsmann A, Olszewska M, Partyka L.: Exhaled carbon 

monoxide levels correlate with incidence of oral mucosal lesions independent of 

smoking status. 2018. Int J Environ Health Res. Oct 30:1-11.  

doi: 10.1080/09603123.2018.1541442.  

Impact Factor ISI: 1.433 

 

 

3. Gregorczyk-Maga I, Celejewska-Wójcik N, Gosiewska-Pawlica D,  Darczuk 

D, Kęsek B, Maga M, Wójcik K.: Exposure to air pollution and oxidative stress 

markers in patients with potentially malignant oral disorders.  2019. J Physiol 

Pharmacol.70.1. doi: 10.26402/jpp.2019.1.09 

Impact Factor ISI: 2.478 

 

Analiza bibliometryczna powyższych prac przeprowadzona przez Bibliotekę 

Medyczną UJ CM wykazała łączną ich punktację:  

Sumaryczny Impact Factor: 8.643 

Punkty MNiSW: 90 

 

 

c) omówienie celu naukowego w/w prac: 

 

Wzrost globalnej populacji w XX i XXI wieku generuje poważny problem 

narastającego zanieczyszczenia środowiska. W aspekcie zdrowotnym, 

zanieczyszczenie powietrza odgrywa w tym procesie główną rolę. Jednym z gazów 

wchodzących w skład zanieczyszczonego powietrza jest tlenek węgla (CO), który 

stanowi trzecią po alkoholu i narkotykach przyczynę zatruć. Już ponad sto lat temu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30822558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30822558
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30375883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30375883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30375883
http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/expertus.cgi?KAT=G%3A%2FappData%2FExpertus%2FExpertus_DB%2Fpar%2Fk%2F01%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Sanak+Marek+


3 

 

Claude Gordon Douglas oraz John Scott Haldame w swoich badaniach opisali 

mechanizm toksycznego działania CO na ludzki organizm poprzez łączenie się z 

hemoglobiną i znaczne ograniczenie transportu tlenu. Mimo, że odkrycie to do dziś 

stanowi fundament rozumienia toksycznego działania CO, to współcześnie znane są 

inne patomechanizmy oddziaływania tlenku węgla, jak regulacja kanałów jonowych, 

udział w tworzeniu reaktywnych form tlenu, wpływ na oksydazę cytochromu C oraz 

na proces oddychania komórkowego, regulację funkcji mitochondrialnych, a także 

uwalnianie tlenku azotu. CO w małych dawkach jest także wytwarzany przez ludzki 

organizm. Najbardziej rozpowszechnionymi źródłami egzogennego CO są dym 

papierosowy, spaliny wytwarzane przez środki komunikacji oraz proces niepełnego 

spalania paliw kopalnych.  

Dotychczas prowadzone badania wykazały, że nie tylko ostre zatrucie CO może 

stanowić poważne zagrożenie dla ludzkiego organizmu, ale także długotrwała 

ekspozycja na niskie dawki tego gazu negatywnie oddziaływuje na wiele układów w 

tym sercowo-naczyniowy, nerwowy, oddechowy, pokarmowy i odpornościowy. 

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na skalę negatywnych skutków 

zdrowotnych powodowanych przez CO jest poziom CO w wydychanym powietrzu, 

czas ekspozycji na duże stężenie, współwystępowanie innych toksycznych gazów, a 

także stan ogólny i wiek pacjentów.  

Jedną z najpowszechniej stosowanych i uznawanych nieinwazyjnych metod pomiaru 

CO w organiźmie człowieka jest oznaczenie jego poziomu w wydychanym powietrzu 

(eCO). Do tego celu wykorzystuje się urządzenie Smokerlyzer, które działa w oparciu 

o elektrochemiczny pomiar utleniania CO do dwutlenku węgla (CO2) na elektrodzie 

katalitycznej. Jego skuteczność i powtarzalność zostały udowodnione w licznych 

badaniach klinicznych zarówno wśród pacjentów jak i zdrowych ochotników. 

Potwierdzono także, iż jest to  skuteczna metoda monitorowania statusu palenia 

papierosów, fajek, e-papierosów oraz fajki wodnej. Przy pomocy urządzenia 

Smokerlyzer, można rozróżnić palaczy czynnych od biernych, ocenić liczbę dziennie 

wypalanych papierosów, długość palenia czy nawet rodzaj używanych produktów 

tytoniowych. Pomimo, że już w 2004 roku wykazano, iż w 84% żródłem całkowitej 

ekspozycji na CO jest  zanieczyszczone powietrze, to w ocenie nawyków palenia i 

wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych rzadko jest uwzględniane jego 

współistnienie, co może powodować rozdźwięk pomiędzy uzyskiwanymi wynikami a 

realnym statusem palenia. 

Palenie papierosów i zanieczyszczenie powietrza są powszechnie znanymi czynnikami 

sprzyjającymi rozwojowi nowotworów, a przez niektórych badaczy podawane są 

wręcz za główną przyczynę wzrostu zapadalności na choroby nowotworowe w 

ostatnich 50 latach. Pomimo, iż wielu autorów wykazało korelację pomiędzy 

występowaniem zaburzeń potencjalnie złośliwych na błonie śluzowej jamy ustnej 

(potentially malignant oral disorders PMOD) a statusem palenia papierosów, to rola 

atmosferycznego CO jest bardzo często pomijana. Badania populacyjne wykazują 

bardzo rozbieżne wyniki dotyczące występowania PMOD  jamy ustnej, od 2,4%, aż 
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do 83,6%. Tak duża rozbieżność wyników skłania do poszukiwania kolejnych 

czynników wpływających  na występowanie  PMOD.  

Stres oksydacyjny odgrywa ważną rolę w patogenezie wielu chorób i może prowadzić 

do neoplazji. Produkcja utleniaczy wydaje się być głównym efektem biologicznym 

odpowiedzialnym za uszkodzenie tkanek i reakcję zapalną na zanieczyszczenie 

powietrza lub odpowiedź układu odpornościowego gospodarza na niego. Jama ustna 

jest chronicznie narażona na zanieczyszczenie powietrza, dlatego uszkodzenie 

oksydacyjne i stan zapalny mogą prowadzić do PMOD. Jednak brak do tej pory 

odpowiedzi na pytanie, czy poziom wydychanego CO jest skorelowany z 

uszkodzeniem oksydacyjnym i czy wzrost zanieczyszczenia powietrza mierzony 

poziomem eCO może wpływać na uszkodzenia oksydacyjne błony śluzowej jamy 

ustnej u pacjentów z PMOD oraz osób zdrowych. Nadal nie są w pełni znane 

mechanizmy powstawania PMOD, a leczenie polega w głównej mierze na 

eliminowaniu czynników ryzyka choroby oraz optymalnej terapii farmakologicznej z 

możliwością leczenia inwazyjnego. Kluczowe w tym względzie wydają się ciągłe 

dociekania udziału różnych czynników chorobotwórczych.  

Do wyżej wymienionych zagadnień odniosę się w omawianych pracach osiągnięcia 

naukowego.   

Według raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiej Agencji 

Środowiska (EEA) Kraków jest jednym z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych 

miast Unii Europejskiej, a Warszawa znajduje się w pierwszej dwudziestce obu tych 

rankingów. Natomiast powiat Kozienice został nagrodzony w latach 2014-2015 

tytułem najczystszego powiatu w Polsce. Z uwagi na tak duże zróżnicowanie 

zanieczyszczenia powietrza w tych lokacjach wybrałam je do prowadzenia badań.     

 

d) Omówienie prac składających się na osiągnięcie naukowe. 

 

1. Gregorczyk-Maga I, Maga M, Wachsmann A, Janik MK, Chrzastek-Janik O, 

 Bajkowski M, Partyka L, Koziej M. Air pollution may affect the assessment of 

smoking habits by exhaled carbon monoxide measurements. Environ Res. 2019 

Feb 22; 172:258-265. doi: 10.1016/j.envres.2019.01.063. 

 

W ocenie nawyków palenia i wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych rzadko 

jest uwzględniane współistniejące zanieczyszczenie powietrza, co może powodować 

rozdźwięk pomiędzy uzyskiwanymi wynikami, a realnym statusem palenia. Celem 

pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy ocena nawyków związanych z paleniem 

papierosów poprzez pomiar wydychanego CO (eCO) może być zaburzona przez 

zanieczyszczenia atmosferyczne?  
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Przeprowadzono badanie przekrojowe, w którym uczestniczyła grupa 742 osób (306 

mężczyzn i 436 kobiet) z dwóch miast o wysokim poziomie zanieczyszczenia 

powietrza (Kraków i Warszawa). Wśród nich było 171 aktywnych palaczy i 571 osób 

niepalących (składających się z 167 byłych palaczy i 404 osób niepalących). W grupie 

palaczy było 22 uczestników palących „kilka papierosów miesięcznie” (mniej niż 1 

paczka miesięcznie), 76 palących ”kilka dziennie (2–10 papierosów) ”, 57 palących 

jedno opakowanie (20 papierosów) dziennie i 16 palących dwa opakowania dziennie 

(średnio 16,76 ± 18,45). Grupę referencyjną stanowiło 197 uczestników z Kozienic 

(76 mężczyzn i 133 kobiet). Wśród nich było 58  aktywnych palaczy i 139 niepalących 

(39 byłych palaczy i 100 nigdy nie palących). W grupie palaczy 14 osób paliło „kilka 

papierosów miesięcznie”, 22 paliło „kilka dziennie”, 12 paliło jedno opakowanie (20 

papierosów) dziennie i dziesięć paliło dwie paczki dziennie (średnio 6,91 ± 7,64 

palących). Wiek, płeć, BMI, rozkład poziomu wykształcenia, status pracy, proporcja 

palaczy i ich zwyczaje nie różniły się istotnie między Warszawą lub Krakowem a 

grupą z Kozienic.  

U wszystkich wykonano pomiar poziomu eCO przy użyciu aparatu Smokerlyzer. 

Ponadto wszyscy wypełnili ankietę dotyczącą ich nawyków palenia papierosów: 

obecny status palenia, czasokres palenia papierosów, liczba wypalanych papierosów 

na dobę obecnie i w przeszłości. Dane dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza 

w poszczególnych miastach zostały pozyskane z Wojewódzkich Inspektoratów 

Ochrony Środowiska. Analiza danych z monitoringu, dotyczących średnich 

miesięcznych stężeń  tlenku węgla w powietrzu wykazała wyraźną i istotną 

statystycznie różnicę między Warszawą lub Krakowem, a Kozienicami. Różnice były 

jednakowo istotne zarówno w miesiącu obejmującym pomiar u osób badanych, jak i w 

ciągu trzech miesięcy poprzedzających pomiary. 

Dla wszystkich badanych średni poziom eCO w zanieczyszczonych miastach 

przekraczał wartości prawidłowe (7,00 ppm; CI95% 5,00, 10,00; n = 742). Natomiast 

ten sam parametr mieścił się w granicach normy dla mieszkańców obszaru o niskim 

zanieczyszczeniu powietrza (2,00 ppm; CI95% 1,00, 4,00; n = 197). Aktywni palacze 

wydychali znacznie więcej CO niż niepalący i nie zależało to od badanego miejsca (p 

<0,0001). Natomiast osoby niepalące z obszarów o wysokim zanieczyszczeniu 

wydychały znacznie więcej CO (6,00 ppm; CI95% 5,00–8,00) niż niepalący z 

Kozienic (2,00 ppm; CI95% 1,00–3,00) (p <0,0001). 

Niezależnie od miejsca zamieszkania czasokres palenia nie korelował z poziomem 

eCO (p = 0,86). W regionach silnie zanieczyszczonych różnica w eCO pomiędzy 

uczestnikami palącymi kilka papierosów dziennie, a 1 lub 2 paczki dziennie była 

istotna statystycznie (p = 0,005). Jednak  różnica między palącymi jedną, a dwie 

paczki dziennie była niewielka (p = 0,19).  

Odmienną tendencję zaobserwowno na terenie o niskim zanieczyszczeniu. Wykazano, 

że poziom eCO był proporcjonalnie wysoki do liczby wypalanych paczek papierosów. 

Niemniej jednak nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie eCO między palącymi 



6 

 

małe ilości papierosów (kilka dziennie, kilka miesięcznie) w obu grupach. Analizując 

wyniki w poziomach eCO między aktywnymi a biernymi palaczami stwierdzono 

istotną różnicę u mieszkańców dużych miast (p <0,0001). Jednak nie było możliwe 

odróżnienie biernych palaczy od osób niepalących za pomocą poziomu eCO (test 

Kruskala Wallisa). W grupie referencyjnej, przy niskim zanieczyszczeniu powietrza 

zaobserwowano istotną różnicę w poziomie eCO zarówno między biernymi i 

aktywnymi palaczami (p <0,0001) oraz między biernymi palaczami a niepalącymi (p 

<0,0001) (Kruskal Test Wallisa). Otrzymane wyniki przeanalizowano również pod 

kątem pory dnia pomiaru eCO. Nie stwierdzono istotnej różnicy między porankiem a 

południem w poziomie eCO (p = 0.341). Nie wykryto różnic między palaczami 

biernymi narażonymi na boczny i główny strumień dymu papierosowego. Korelację 

między wiekiem a poziomem eCO zaobserwowano w populacji palaczy w dużych 

miastach (R = 0,21, p = 0,0055) oraz w małych miastach (R = 0,30, p = 0,039). BMI 

nie miał wpływu na poziom wydychanego tlenku węgla u palaczy (Kraków i 

Warszawa: p = 0,16; Kozienice: p = 0,62) lub niepalących (Kraków i Warszawa: p = 

0,61; Kozienice: p = 0,67). 

Potwierdzono, że poziom wydychanego tlenku węgla może być wykorzystywany jako 

wskaźnik statusu palenia papierosów oraz jego charakterystyki u zdrowych 

osobników. Wykazano jednak, że wysoki poziom atmosferycznego CO podnosi 

bazowy poziom CO w wydychanym powietrzu co powoduje trudności w rozróżnieniu 

osób niepalących papierosy względem osób narażonych na bierne palenie. Ponadto 

utrudnia to obiektywną ocenę ilości wypalanych dziennie papierosów u aktywnych 

palaczy. Wyniki tego projektu wnoszą istotną wiedzę dla lepszego zrozumienia 

metody oceny nawyków palenia poprzez pomiar wydychanego CO, a także wskazują 

na możliwe różnice pomiędzy uzyskiwanymi tą metodą wynikami, a realnym statusem 

palenia u mieszkańców regionów o dużym natężeniu zanieczyszczeń powietrza. 

 

2. Gregorczyk-Maga I, Wachsmann A, Olszewska M, Partyka L.: Exhaled carbon 

monoxide levels correlate with incidence of oral mucosal lesions independent of 

smoking status. Int J Environ Health Res. 2018 Oct 30:1-11. doi: 

10.1080/09603123.2018.1541442. 

 

Tlenek węgla (CO), który jest jednym z elementów składowych zanieczyszczonego 

powietrza, posiada wysoki potencjał karcynogenny. Jego poziom w organiźmie 

człowieka może być oznaczony na podstawie pomiarów stężenia w wydychanym 

powietrzu (eCO). Celem tego badania była ocena korelacji poziomu eCO  z 

występowaniem zmian na błonie śluzowej jamy ustnej w populacjach o 

zróżnicowanym narażeniu na zanieczyszczone powietrze z uwagi na miejsce 

zamieszkania. 

Do badania wybrano miasto Kraków oraz region Kozienic. W badaniu w Krakowie 

uczestniczyło łącznie 721 uczestników (w tym 297 mężczyzn). Odnotowano 168 

aktywnych palaczy i 553 niepalących (w tym 162 byłych palaczy i 391 niepalących w 

przeszłości). W Kozienicach w badaniu wzięło udział 186 osób (w tym 72 mężczyzn). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30375883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30375883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30375883
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Aktywnych palaczy było 46, a 140 niepalących (w tym 46 byłych palaczy i 94 

niepalących w przeszłości). 

U wszystkich uczestników zbadano poziom eCO przy użyciu aparatu Smokerlyzer. W 

celu oceny występowania zmian na błonie śluzowej jamy ustnej zastosowano 

kwestionariusz Simple Oral Mucosal Lesion Survey (SOMLeS) dotyczący stanu 

zdrowia jamy ustnej, który uczestnicy badania wypełnili samodzielnie pod nadzorem 

lekarza. Dane dotyczące stanu zanieczyszczenia powietrza zostały pozyskane z 

Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. 

Średnie poziomy eCO były znacząco wyższe w Krakowie [7 ppm (5–10 ppm)] niż w 

Kozienicach [2 ppm (1–4 ppm)]. W obu miastach poziom eCO był wyższy u obecnych 

palaczy w porównaniu do niepalących, niezależnie od stanu biernego palenia. Mediana 

poziomu  eCO była najwyższa dla aktywnych palaczy z Krakowa [12 ppm(7–16 

ppm)], istotnie niższa dla aktywnych palaczy z Kozienic [6,5 ppm (5–11 ppm)] i 

niepalących z Krakowa [6 ppm (5–8 ppm)] oraz najniższa dla osób niepalących z 

Kozienic [2 ppm (1–2 ppm)] (p <0,001). Zaobserwowano również, że w  obu miastach 

ilość wypalanych papierosów (więcej lub mniej niż jedna paczka) znacząco wpływa na 

poziom eCO. Jednak historia palenia lub czas trwania okresu niepalenia papierosów 

nie wpłynęły na stężenia eCO w żadnej z grup.  

Częstość występowania co najmniej jednej zmiany na błonie śluzowej (w oparciu o 

SOMLeS) była znacząco wyższa w Krakowie niż w Kozienicach (p = 0,01). Aby 

zmniejszyć nierównowagę między grupami pod względem wieku, płci, aktualnego 

stanu palenia i chorób współistniejących, przeprowadzono tzw. propensity score 

matching 1: 1. Porównano dwie grupy po 186 dopasowanych pacjentów. Modele 

regresji logistycznej zostały zbudowane w celu identyfikacji czynników, które 

znacząco wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia zmian na błonie śluzowej. 

Uwzględniono wiek, BMI, płeć, nadciśnienie, cukrzycę, palenie tytoniu, liczbę i 

czasokres wypalanych papierosów. 

Różnica w częstości występowania zmian na błonie śluzowej po dostosowaniu oceny 

skłonności między grupami pacjentów z Kozienic i Krakowa nie była już istotna. 

Niemniej jednak iloraz szans dla występowania zmian na błonie śluzowej dla 

połączonych czynników palenia oraz miejsca zamieszkania wynosił 1,46 (1,31–1,63, 

95% CI), p <0,001) na 1 ppm wzrostu poziomu eCO. 

Reasumując, zaobserwowano, że zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej istotnie 

częściej występowały u osób z podniesionym poziomem eCO zarówno w grupie 

palaczy oraz u osób niepalących papierosy.  

Z uwagi, że uczestnicy byli zrekrutowani w dwóch lokacjach różniących się istotnie 

ekspozycją na podwyższony poziom środowiskowego CO, co potwierdzał także 

poziom eCO, można uznać znaczący współudział zanieczyszczenia powietrza w 

występowaniu patologicznych zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, co często jest 

pomijane w literaturze. 
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3. Gregorczyk-Maga I, Celejewska-Wójcik N, Gosiewska-Pawlica D, Darczuk 

D, Kęsek B, Maga M, Wójcik K.: Exposure to air pollution and oxidative stress 

markers in patients with potentially malignant oral disorders. J Physiol Pharmacol. 

2019.70.1. doi: 10.26402/jpp.2019.1.09. 

 

Etiopatogeneza zaburzeń potencjalnie złośliwych jamy ustnej (PMOD) nie jest w pełni 

poznana. Ostatnie wyniki sugerują, że stres oksydacyjny może być zaangażowany w 

etiologię PMOD. Wytwarzanie utleniaczy wydaje się być głównym efektem 

biologicznym odpowiedzialnym za uszkodzenie tkanki i reakcję zapalną na 

zanieczyszczenie powietrza. Celem tego badania było porównanie poziomu markerów 

stresu oksydacyjnego (8-hydroksy-2 '-deoksyguanozyna [8-OhdG], malondialdehyd 

[MDA]), oraz potencjału antyoksydacyjnego (całkowita zdolność antyoksydacyjna 

[TAC], zredukowany glutation GSH) w ślinie pacjentów z PMOD i zdrowych 

ochotników w okresach wysokiego i niskiego zanieczyszczenia powietrza.  

W badaniu wzięło udział 40 uczestników: 20 pacjentów z PMOD i 20 zdrowych 

ochotników. Diagnoza PMOD (leukoplakia u 55% i lichen planus u 45% pacjentów) 

została potwierdzona histopatologicznie zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO). Pacjenci z PMOD byli co najmniej 3 miesiące po zabiegu 

chirurgicznym lub krioterapii. Wszyscy uczestnicy badania nie przyjmowali żadnych 

antybiotyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów lub 

preparatów multiwitaminowych w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Do badania 

zakwalifikowano pacjentów niepalących od conajmniej 5 lat. Schorzenia takie, jak: 

próchnica, choroby przyzębia, dysplazja nabłonkowa i zmiany zapalne błony śluzowej 

jamy ustnej oraz schorzenia reumatyczne, choroba Sjogrena, astma i zapalenia zatok 

wykluczały z projektu.  

Poziom eCO badany był przy pomocy aparatu Smokerlyzer. Dane dotyczące 

poziomów CO w otaczającym powietrzu uzyskano z lokalnych stacji monitorowania 

jakości powietrza prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Krakowie. Średnia, minimalna i maksymalna wartość poziomów CO, podana w 

miesiącach badań, została uwzględniona w ostatecznej analizie. W czerwcu były one 

następujące: średnia 559 µg/m³; minimum 277 µg/m³; maksymalnie 781 µg/m³, a w 

listopadzie: średnia 1152 µg/m³; minimum 621 µg/m³; maksymalnie 2006 µg m³.  

Parametry stresu oksydacyjnego (8-OhdG, MDA)  i potencjału antyoksydacyjnego 

(GSH, TAC) oznaczono w ślinie pobranej od pacjentów z PMOD oraz zdrowych 

ochotników w dwóch punktach czasowych różniących się stopniem zanieczyszczenia 

powietrza. W czerwcu kiedy zanieczyszczenie powietrza jest niskie i w listopadzie 

kiedy zanieczyszczenie wzrasta. W obu grupach, w okresie wysokiego 

zanieczyszczenia powietrza, znacznie wyższe były stężenia 8-OHdG (P <0,001 dla 

pacjentów z PMOD i P = 0,001 dla zdrowych osób kontrolnych), MDA (odpowiednio 

P = 0,002 i P = 0,012) i eCO (odpowiednio P <0,001 i P <0,001). Stężenie TAC nie 

zmieniło się między wizytami. Stężenie GSH w ślinie  zmniejszyło się w porównaniu 

z kolejnymi wizytami (P <0,001 dla obu grup).  

Nasze badanie ujawniło istotną korelację pomiędzy poziomem eCO a markerami 

stresu oksydacyjnego w ślinie, w obu badanych grupach. Wyniki te wskazują, że 

http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/expertus.cgi?KAT=G%3A%2FappData%2FExpertus%2FExpertus_DB%2Fpar%2Fk%2F01%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Maga+Pawe%B3+
http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/expertus.cgi?KAT=G%3A%2FappData%2FExpertus%2FExpertus_DB%2Fpar%2Fk%2F01%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Sanak+Marek+
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narażenie na zanieczyszczenie powietrza i związany z tym podwyższony poziom eCO 

może w istotnym stopniu wpływać na uszkodzenia oksydacyjne błony śluzowej jamy 

ustnej u pacjentów z PMOD oraz u osób zdrowych. 

 

 

 

Moje zasadnicze osiągnięcie naukowe dotyczy badania poziomu CO w wydychanym 

powietrzu w zależności od stopnia zanieczyszczenia atmosferycznego i jego udziału w 

wybranych chorobach jamy ustnej. Jest próbą skorelowania poziomu eCO z 

występowaniem zaburzeń potencjalnie złośliwych na błonie śluzowej jamy ustnej. 

Odpowiada na pytanie, czy wzrost zanieczyszczenia powietrza i wynikający z tego 

podwyższony poziom eCO może wpływać na uszkodzenia oksydacyjne błony 

śluzowej jamy ustnej u pacjentów z PMOD oraz osób zdrowych. Jest kolejnym 

krokiem w poszukiwaniu czynników sprzyjających występowaniu PMOD. Ponadto 

jest przyczynkiem do udoskonalenia oceny realnego statusu palenia papierosów 

aparatem Smokerlyzer i jej interpretacji w środowisku o wysokim współczynniku 

zanieczyszczenia powietrza. 

 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w kilku obszarach 

tematycznych. 

a. Diagnostyka mikrokrążenia w obszarze jamy ustnej przy użyciu laserowego 

przepływomierza dopplerowskiego (LDF).  

Od początku mojej pracy klinicznej oraz naukowo-badawczej nurtował mnie temat 

trudności diagnostycznych w ocenie stanu miazgi zębów po urazie i związanych z tym 

problemów terapeutycznych. W ramach współpracy z zespołem Pracowni 

Mikrokrążenia Zakładu Angiologii, a następnie Kliniki Angiologii II Katedry Chorób 

Wewnętrznych UJ CM w Krakowie uczestniczyłam w realizacji projektów 

badawczych Pracowni (Biomed Res Int. 2016), a nabyte umiejętności i doświadczenia 

w zakresie badań mikrokrążenia przy zastosowaniu metody LDF wykorzystałam do 

zaplanowania i zrealizowania własnych projektów. W celu poprawy diagnostyki stanu 

miazgi zębów, jako pierwsza zastosowałam w badaniach metodę LDF do oceny 

żywotności miazgi zębów z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia, po 

urazie mechanicznym. Wykazałam przydatność tej metody do nieinwazyjnego 

monitorowania rewaskularyzacji zachodzącej w miazdze zęba po urazie, co w 

znacznym stopniu ułatwia podejmowanie decyzji terapeutycznych zmniejszających 

ryzyko utraty zęba. Przeprowadziłam też badania porównawcze, w których 

stwierdziłam, że metoda pomiaru przepływu kapilarnego LDF  znacznie wcześniej 

wykazuje cechy zachowanej żywotności miazgi zębów po urazie, niż powszechnie 

stosowane testy termiczne i elektryczne. Ponadto zaobserwowałam, że 

nietraumatyzująca forma badania techniką LDF eliminuje uraz, ból i stres u badanego 
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dziecka związane z innymi metodami diagnostycznymi, co umożliwia bardziej 

obiektywną ocenę stanu miazgi w tej grupie pacjentów. (Por.Stom.2004, 2009, 2011, 

2011). W kolejnych latach, przy użyciu metody LDF, prowadziłam badania funkcji 

mikrokrążenia w obszarze jamy ustnej u pacjentów z objawem Raynaud’a. 

Wykazałam w tej grupie pacjentów istotne zaburzenia w mikrokrążeniu błony 

śluzowej jamy ustnej korelujące z częstością występowania zmian troficznych (Pol 

Arch Intern Med. 2019). Aktualnie realizuję kolejny, własny projekt badawczy z 

zastosowaniem metody LDF do wczesnej diagnostyki dysfunkcji mikrokrążenia 

miazgi zębów z resorpcją zewnętrzną korzeni po urazie mechanicznym oraz do 

monitorowania efektów leczenia.      

b. Zastosowanie biomarkerów w stomatologii dziecięcej.  

W ostatnich latach, moje zainteresownia badawcze związane z monitorowaniem 

zębów po urazie mechanicznym poszerzyłam o poszukiwania biomarkerów 

wskazujących na procesy w nich zachodzące. Mój autorski projekt (częściowo 

zrealizowany) dotyczy poszukiwań biomarkerów w płynie kieszonki dziąsłowej 

zębów po urazie pozwalających na wczesne wykrywanie zewnętrznej resorpcji zębów 

w wieku rozwojowym. Wykazałam istotny wzrost poziomu interleukiny-1alfa (IL-1α) 

w płynie kieszonki dziąsłowej zębów po urazie we wczesnym okresie resorpcji 

zewnętrznej korzenia, co może mieć istotne znaczenie kliniczne. Zastosowanie IL-1α 

jako predyktora resorpcji zewnętrznej zębów po urazie u dzieci i młodzieży może 

ograniczyć ekspozycję na promieniowanie jonizujące związane z koniecznością 

wykonywania kolejnych badań RTG w celu diagnostyki resorpcji (Arch Oral Biol. 

2019). Obecnie realizuję własny projekt badawczy, którego celem jest oznaczanie 

poziomu biomarkerów (interleukin, metyloproteinaz, TNFalfa, itd.) w płynie kieszonki 

dziąsłowej zębów do monitorowania skuteczności lub niepowodzeń leczenia zębów z 

rozpoznaną resorpcją zewnętrzną korzeni zębów po urazie u dzieci i młodzieży.   

Nabyte doświadczenia w obszarze badawczym dotyczącym biomarkerów, 

wykorzystuję w kreowaniu i realizacji projektów badawczych prowadzonych w mojej 

macierzystej jednostce, w Pracowni Stomatologii Dziecięcej UJ CM. Dotyczą one 

badania przydatności wybranych wskaźników biochemicznych w ślinie dzieci z 

próchnicą wczesnego dzieciństwa (ECC) jako potencjalnych markerów rozwoju i 

nasilenia choroby próchnicowej. Badania te wykazały m.in. wpływ histatyny-5 i 

lizozymu na zdolność Streptococcus mutans do tworzenia biofilmów w warunkach in 

vitro (Postępy Hig. Med. Dośw. 2015) oraz, że niskie stężenie ksylitolu poprawia 

ochronę zębów dzieci przed tworzeniem się biofilmu Streptococcus mutans (Oral 

Health Care. 2018). 

c. Zastosowanie różnych systemów maszynowych do leczenia endodontycznego. 

W związku z moją specjalizacją w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją 

interesuję się wdrażanymi nowymi systemami maszynowymi do leczenia 

endodontycznego i uczestniczyłam w projektach mających na celu ocenę w/w  

http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/expertus.cgi?KAT=G%3A%2FappData%2FExpertus%2FExpertus_DB%2Fpar%2Fk%2F01%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Post%EApy+Hig+Med+Do%B6w+Online+
http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/expertus.cgi?KAT=G%3A%2FappData%2FExpertus%2FExpertus_DB%2Fpar%2Fk%2F01%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Oral+Health+Care+
http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/scripts/expertus.cgi?KAT=G%3A%2FappData%2FExpertus%2FExpertus_DB%2Fpar%2Fk%2F01%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=26&V_00=Oral+Health+Care+



