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Recenzja rozprawy doktorskiej lek. dent. Pani Agaty Ciurli 

pt. „Ocena występowania resorpcji okołowierzchołkowej korzeni zębów u pacjentów 

leczonych ortodontycznie aparatem stałym w zależności od wybranych parametrów 

klinicznych i genetycznych” 

  

Przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska lek. dent. Pani Agaty Ciurli została wykonana 

pod promotorstwem Pani prof. dr hab. n. med. Jolanty Szymańskiej, kierownika Zakładu Zintegrowanej 

Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego, Katedry Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie. Uzyskane wyniki zaprezentowane w rozprawie doktorskiej są zawarte w 

trzech tematycznie wspólnych, oryginalnych pracach naukowych opublikowanych w 

międzynarodowych czasopismach naukowych: 2 prace –  z listy Journal Citation Reports (JCR) o 

sumarycznym współczynniku oddziaływania IF - 10,164 i 1 praca – z listy Ministerstwa Edukacji i 

Nauki (MEiN) o liczbie punktów wynoszącej 70,00. Łączna punktacja ministerialna opublikowanych 

prac wynosi 350,00. Wszystkie trzy prace ukazały się w roku 2021. Pierwsza praca „Evaluation of apical 

root resorption occurence in orthodontic patients treated with fixed braces depending on selected clinical 

parameters” została opublikowana w Curr Issues Pharm Med Sci, druga ‘Polymorphisms of Encoding 

Genes IL1RN and P2RH7 in Apical Root Resorption in Patients after Orthodontic Treatment” w Int J 

Mol Sci, a trzecia “Association between Polymorphisms in the IL-1β, TNFRSF11B, CASP1, and IL-6 

Genes and Orthodontic-Induced External Apical Root Resorption” w J Clin Med. Trzy niniejsze prace 

wchodzące w skład rozprawy są wieloautorskie. Pierwsza praca opublikowana w Curr Issues Pharm 

Med Sci liczy dwóch autorów, dwie pozostałe (Jod Clin Med i Jod Clin Med) czterech autorów. 

Doktorantka jest  pierwszym autorem wszystkich trzech prac co wskazuje, że Pani Agata Ciurli miała 

istotny udział w powstaniu  tych prac.  

Tematyka badań podjętych przez Doktorantkę jest ważna, interesująca i aktualna, a wyniki 

przeprowadzonych badań mają charakter badań podstawowych,  jak i też wymiar potencjalnie 

praktyczny. Publikacje wchodzące w skład rozprawy są poprzedzone czterema rozdziałami 

charakterystycznymi dla rozpraw doktorskich takimi jak: 1. Streszczenie w języku polskim z 

podrozdziałami: Wstęp, Cel, Materiały i Metody, Wyniki, Wnioski; 2. Streszczenie w języku angielskim 

mailto:wanda.malek@poczta.umcs.lublin.pl


2 
 

z tymi samymi podrozdziałami jak Streszczenie w języku polskim; 3. Omówienie podjętego problemu 

naukowego z podrozdziałami: Wprowadzenie, Cel pracy, Omówienie publikacji wchodzących w skład 

rozprawy, Wnioski, Wykaz cytowanego piśmiennictwa i 4. Publikacje wchodzące w skład rozprawy. 

Do rozprawy dołączono wykaz stosowanych skrótów, wykaz publikacji wchodzących w skład rozprawy 

oraz oświadczenia współautorów tych prac.  Oceniana przeze mnie rozprawa doktorska napisana jest 

zwięźle i zrozumiale a poszczególne rozdziały odnoszą się do własnych badań i wcześniejszych badań 

innych autorów. 

 Dużo uwagi Doktorantka poświeciła podrozdziałowi „Wprowadzenie” w rozdziale 

„Omówienie podjętego problemu naukowego”. Podkreśliła, że w ciągu ostatnich lat notuje się znaczny 

postęp w zrozumieniu rzeczywistego procesu powstawania resorpcji okołowierzchołkowych korzeni 

zębów jako powikłania leczenia ortodontycznego. Przedstawiła dwa podziały czynników wywołujących 

patologiczną resorpcję korzeni zębów w tym podział, który Doktorantka uwzględniła w swoich 

badaniach, i który obejmuje:  1. czynniki osobnicze, do których należą: predyspozycje genetyczne, wiek, 

płeć, rasa, grupy zębów, których korzenie ulegają resorpcji, kształt korzeni zębów; 2. czynniki związane 

z leczeniem ortodontycznym, do których zalicza się: m.in. rodzaj wady zgryzu, rodzaj aparatu 

ortodontycznego, przebieg i czas leczenia. 

Zwróciła uwagę, że od roku 1975, kiedy Newman ogłosił, że ortodontycznie indukowana 

zapalna resorpcja korzeni (OIIRR) występuje rodzinnie zaczęto badać polimorfizmy  genów, między 

innymi genów będących przedmiotem badań Doktorantki, tj.: IL-1β. IL-6, CASP1, TNFRSF11B, które 

mogą odgrywać rolę w dziedziczeniu skłonności do OIIRR i ujawniać się  u pacjentów poddanych 

leczeniu ortodontycznemu. W oparciu o swoje własne badania i dane literaturowe Doktorantka pisze 

też, że czynniki osobnicze takie jak wiek i płeć pacjentów nie są istotne w występowaniu OIIRR. Krótko 

ale ciekawie Doktorantka omówiła czynniki związane z leczeniem ortodontycznym, do których należą: 

wady zgryzy, rodzaj aparatu ortodontycznego, przebieg i czas leczenia podkreślając, że wg danych 

literaturowych nie stwierdzono resorpcji korzeni zębów u pacjentów leczonych przez okres do 1 roku a 

ryzyko zaawansowanej resorpcji zwiększa się przy 2-3 letnim czasie leczenia i w przypadku dwu-, 

trzymiesięcznych przerw w aktywnym leczeniu sześciomiesięcznym. 

Moim zdaniem, wszystkie przedstawione w podrozdziale „Wprowadzenie” problemy 

badawcze, które są związane z tematem rozprawy są ważne i bardzo dobrze wprowadzają czytelnika w 

zagadnienia przedstawione w trzech recenzowanych przeze mnie pracach, których autorem jest Pani 

Agata Ciurla. I w tym miejscu mam pytanie, czy Doktorantka mając na uwadze to co przedstawiła w 

„Wprowadzeniu” i napisała w zakończeniu tego podrozdziału, widzi możliwość opracowania protokołu 

postępowania służącego do identyfikacji pacjentów podatnych na OIIRR w celu zapobieżenia temu 

poważnemu  powikłaniu.  

 Pozytywnie oceniam jednoznacznie sformułowane „Cele pracy” podjęte przez 

Doktorantkę, które zmierzają do określenia powiązań wybranych parametrów klinicznych i osobniczych 

takich jak: • wiek, • płeć, • rodzaj wady szkieletowej, • wyjściowy nagryz poziomy, • wyjściowy nagryz 
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pionowy, • wyjściowy kąt wychylenia zębów siecznych • SNP w genach IL-6, P2RX7, CASP1, IL1RN, 

IL1B i TNFRSF11B z EARR u pacjentów po leczeniu ortodontycznym.   

Niniejsza analiza, jak pisze Doktorantka, ma na celu wykorzystanie wyników 

przeprowadzonych badań do opracowania protokołu postępowania służącego do identyfikacji 

pacjentów podatnych na rozległy OIIRR w celu opracowania profilaktyki tego poważnego powikłania. 

Pojęty przez Panią Agatę Ciurlę temat badawczy zawarty w tytule rozprawy doktorskiej ”Ocena 

występowania resorpcji okołowierzchołkowej u pacjentów leczonych ortodontycznie aparatem stałym 

w zależności od wybranych parametrów klinicznych i genetycznych” został zrealizowany w formie 

trzech opublikowanych artykułów. W pracy “Evaluation of apical root resorption occurrence in 

orthodontic patients treated with fixed braces depending on selected clinical parameters” Pani Agata 

Ciurla mając na uwadze, że zewnętrzna wierzchołkowa resorpcja korzenia (EARR), wywołana 

leczeniem ortodontycznym, jest bardzo złożonym procesem związanym z mechanicznymi i 

biologicznymi czynnikami ryzyka, i że określenie czynników ryzyka EARR pozwoli na bardziej 

spersonalizowane planowanie leczenia ortodontycznego, podjęła się, w ramach badań przedstawionych 

w niniejszej pracy, analizy sześciu czynników związanych z klinicznymi aspektami leczenia u 101 

pacjentów. Doktorantka wykazała, że wiek, płeć i rodzaj wady szkieletowej jak i wyjściowy nagryz 

poziomy i pionowy nie stanowią czynników ryzyka wystąpienia EARR podczas leczenia 

ortodontycznego aparatem stałym. Udokumentowała też, co uważam za bardzo ważne, znaczenie oceny 

kąta wychylenia zębów siecznych w diagnostyce pacjentów, ze względu na zwiększone ryzyko 

wystąpienia skrócenia korzeni zębów siecznych podczas leczenia ortodontycznego u pacjentów z 

wyjściową proklinacją tych zębów. 

Wysoce również oceniam dwie kolejne prace, które weszły w skład rozprawy doktorskiej, w 

których Doktorantka mając na uwadze rodzinne występowanie EARR, podjęła się analizy związku 

polimorfizmów pojedynczych nukleotydów z występowaniem EARR u pacjentów leczonych 

ortodontycznie. W pracy „Polymorphisms of encoding genes IL1RN and P2RX7 in apical root 

resorption in patients after orthodontic treatment” Doktorantka badając polimorfizm pojedynczego 

nukleotydu (SNP) genu P2RH7 (chromosom 12) wykazała, że wiąże się on z wymianą w kodonie TAT 

(pozycja 121162450) tyminy na cytozynę (C), adeninę (A) lub guaninę (G), i że  pacjenci z resorpcją 

okołowierzchołkową zębów mieli nieco częstszy polimorfizm CC niż pacjenci z grupy kontrolnej, ale 

różnice te nie były istotne statystycznie. Podobnie, badając SNP genu IL1RN wykazała, że jakkolwiek 

mutacji tyminy w cytozynę w kodonie GCT tego genu (pozycja 113129630) towarzyszyło częstsze 

występowanie polimorfizmu CC u pacjentów z resorpcją po leczeniu ortodontycznym niż u pacjentów 

z grupy kontrolnej, to różnica ta też nie była istotna statystycznie.  

W pełni zgadzam się z więc z Doktorantką, że „..wiązanie SNP w badanych genach z 

postortodontycznym EARR wymaga dodatkowych badań opartych o inne populacje co może pomóc w 

wyjaśnieniu roli tych markerów jako czynników ryzyka do rozwoju resorpcji korzeni zębów 

postortodontycznych”.  
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Za ważne uważam także podjęcie się przez Doktorantkę analizy związku polimorfizmu 

pojedynczego nukleotydu (SNP) czterech genów, tj.: genu interleukiny-1β (IL-1β), genu TNFRSF11B 

kodującego osteoprotegerinę, genu CASP1, który koduje kaspazę-1 oraz genu interleukiny-6 (1L-6) z 

postortodontycznym EARR. Wyniki tych badań zostały przedstawione w pracy zatytułowanej 

„Association between polymorphisms in the IL-1B, TNFRSF11B, CASP1, and IL-6 Genes and 

Orthodontic-Induced External Apical Root Resorption”. Uważam, że Pani Agata Ciurla dokładnie 

przeanalizowała polimorfizmy wybranych genów. Nie stwierdziła statystycznie istotnego związku 

między SNP genów TNFRSF11B, CASP1 i 1L-6 a występowaniem EARR, ale, co ważne, wykazała, że 

SNP genu  IL-1β jest w dużym stopniu związany z występowaniem EARR. Doceniam i pochwalam 

przedstawioną przez Doktorantkę w rozdziale „Dyskusja” rolę produktów genów 1L-1β, TNFRSF11B, 

CASP1 i 1l-6 w EARR w oparciu o dane literaturowe.  

Na zakończenie oceny niniejszej pracy, mając na uwadze to co w zakończeniu pracy napisała 

Doktorantka, mam pytanie czy lek. dent. Pani Agata Ciurla zamierza przeprowadzić dalsze badania na 

większej populacji w celu wyjaśnienia wpływu nowych wariantów genetycznych związanych ze 

szlakami molekularnymi, które są  zaangażowane w  EARR, co być może, pozwoli  opracować nową 

metodę genowej terapii resorpcji korzeni zębów. 

Kolejny podrozdział rozprawy doktorskiej to „Wnioski” i „Wykaz” cytowanego 

piśmiennictwa”. Oba te podrozdziały nie budzą moich zastrzeżeń. Wnioski zostały sformułowane 

adekwatnie do uzyskanych wyników i podkreślają poznawcze, a być może w niedalekiej przyszłości 

aplikacyjne znaczenie przeprowadzonych badań. Spis literatury obejmujący 84 pozycji jest staranny i 

dotyczy głównie prac z ostatnich lat co świadczy o aktualności zadań badawczych podjętych przez 

Doktorantkę.  

Kończąc  omawianie i ocenę trzech oryginalnych prac naukowych, które reprezentują rozprawę 

naukową Doktorantki, chcę podkreślić, że prace te zostały wcześniej opublikowane w 

międzynarodowych czasopismach naukowych z listy JCR i listy MEiN uzyskały  pozytywną 

ocenę   specjalistów naukowych.  

 

Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę przedstawione dane dotyczące oceny rozprawy doktorskiej lek. dent. Pani 

Agaty Ciurli, pt. „Ocena występowania resorpcji okołowierzchołkowej korzeni zębów u pacjentów 

leczonych ortodontycznie aparatem stałym w zależności od wybranych parametrów klinicznych i 

genetycznych” w skład, której weszły trzy prace oryginalne opublikowane w czasopismach naukowych: 

2 prace –  z listy JCR o sumarycznym współczynniku oddziaływania IF - 10,164 i liczbie punktów MEiN 

280,00 oraz 1 praca – z listy MEiN 70,00 punktów, stwierdzam, że rozprawa stanowi oryginalne 

osiągnięcie naukowe i wnosi do nauki nowe dane. Doktorantka wykazała się dobrą znajomością 

literatury przedmiotu, właściwie opisała i skonfrontowała wyniki swoich badań z danymi 

literaturowymi i wyciągnęła poprawne wnioski.  
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W świetle powyższych danych uważam, że recenzowana rozprawa doktorska,  wykonana pod 

kierownictwem promotora, Pani prof. dr hab. n. med.  Jolanty Szymańskiej, jest wartościowa i spełnia 

wszystkie formalne wymagania stawiane rozprawom doktorskim.  Wnoszę zatem do Rady ds. Stopni 

Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych UM w Lublinie  o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie 

Pani Agaty Ciurli do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Ponadto, biorąc pod uwagę wartość 

poznawczą przeprowadzonych badań, staranne opracowanie uzyskanych wyników, wnikliwą dyskusję 

w kontekście danych literaturowych oraz opublikowanie, w wysoko punktowanych czasopismach 

naukowych, trzech oryginalnych prac wchodzących w skład rozprawy doktorskiej, stawiam wniosek 

do  Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych UM w Lublinie o wyróżnienie 

rozprawy doktorskiej Pani Agaty Ciurli. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Wanda Małek 


