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AUTOREFERAT 

 

1. Imię i nazwiako: Karolina Gerreth  

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytuł rozprawy doktorskiej 

- 1996 – świadectwo dojrzałości - I Liceum Ogólnokształcące im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, 

 

- 2002 – tytuł lekarza stomatologa – Oddział stomatologii Wydziału Lekarskiego II 

Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu,  

dyplom z wyróżnieniem (Medal JM Rektora AM w Poznaniu za pracę społeczną) 

 

- 2008 – stopień naukowy doktora nauk medycznych (w zakresie stomatologii) na 

podstawie pracy doktorskiej pt. „Ocena potrzeb leczniczych oraz dostępności do 

opieki stomatologicznej niepełnosprawnych i przewlekle chorych uczniów szkół 

specjalnych środowiska wielkomiejskiego”, Wydział Lekarski II Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. n. 

med. Maria Borysewicz-Lewicka  

praca została wyróżniona przez Recenzentów oraz Komisję, uzyskała Nagrodę 

Rektora UMP, a także uzyskała „Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę 

doktorską”, Poznań 2009   

 

- 2009 – tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej – Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi, pod kierunkiem dr n. med. Marii Kruszyńskiej-Rosady,  

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 

Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu   

1.10.2003-30.09.2007 - studium doktoranckie   

14.02.2005-31.01.2010 – asystent 

1.02.2010-obecnie – 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  

Cykl 5 prac pod wspólnym tytułem:   

„Choroba próchnicowa oraz zaburzenia mineralizacji szkliwa zębów mlecznych u 

dzieci w populacji polskiej – analiza wpływu wybranych czynników 

etiologicznych z uwzględnieniem determinanty genetycznej” 

 

b) Trzy spośród wymienionych prac zostały opublikowane w czasopismach 

międzynarodowych znajdujących się w bazie JCR, dwie w czasopismach polskich. 

Sumaryczny IF cyklu prac wynosi 5,541 (MNiSW = 96).   

 

We wszystkich publikacjach jestem zarówno pierwszym jak i autorem do 

korespondencji.  

 

Tytuły publikacji 

1. Gerreth K., Zaorska K., Zabel M., Borysewicz-Lewicka M., Nowicki M. (2016) 

Association of ENAM gene single nucleotide polymorphisms with dental caries in Polish 

children. Clinical Oral Investigations 20,3:631-636. DOI: 10.1007/s00784-016-1743-1.  

IF = 2,207; MNiSW = 35 

Praca oryginalna 

 

2. Gerreth K., Zaorska K., Zabel M., Borysewicz-Lewicka M., Nowicki M. (2017) 

Chosen single nucleotide polymorphisms (SNPs) of enamel formation genes and dental 

caries in a population of Polish children. Advances in Clinical and Experimental 

Medicine DOI: 10.17219/acem/63024. 

IF = 1,127; MNiSW = 15 

Praca oryginalna 
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3. Gerreth K., Zaorska K., Zabel M., Nowicki M., Borysewicz-Lewicka M. (2017) 

Significance of genetic variations in developmental enamel defects of primary dentition 

in Polish children. Clinical Oral Investigations DOI 10.1007/s00784-017-2115-1.  

IF = 2,207; MNiSW = 35 

Praca oryginalna 

 

4. Gerreth K. (2016) Opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku żłobkowym miasta 

Poznania. Dental Forum 44,2:35-39.  

MNiSW = 7  

Praca oryginalna 

 

5. Gerreth  K. (2017) Występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa i enamelopatii u 

dzieci żłobkowych na tle wybranych środowiskowych czynników ryzyka. Stomatologia 

Współczesna 24:3.  

MNiSW = 4  

Praca oryginalna 

 

c) Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania      

Wstęp  

Aktualnie próchnica zębów uważana jest za chorobę wieloczynnikową, której objawy 

mogą pojawiać się w obrębie zębów, zarówno mlecznych jak i stałych, już w krótkim okresie 

czasu po ich wyrznięciu. Patologia zaliczana jest do chorób społecznych, gdyż dotyka 

znacznego odsetka populacji światowej [Petersen i wsp. 2005]. Warto podkreślić, że 

próchnica wczesna została uznana za najczęstszą chorobę wieku dziecięcego [Baggio i wsp. 

2015; AAPD 2008-2009].  

Z badań epidemiologicznych wiadomo, że także w Polsce choroba próchnicowa 

zębów występuje u znacznego odsetka dzieci jeszcze przed osiągnięciem wieku 

przedszkolnego. Wyniki przeprowadzonego Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy 

Ustnej i Jego Uwarunkowań wskazują, iż u ponad połowy trzylatków widoczne są objawy 

choroby, przy czym zbadano, że dziecko w tym wieku posiada średnio trzy zęby objęte 

zmianami. Badania w tej grupie wiekowej wykonane w 2002 roku u 1114 dzieci wykazały, że 
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odsetek dzieci wolnych od próchnicy wynosił 42,8%, natomiast w 2009 roku wzrósł on do 

43,8% [Minister Zdrowia 2013-2015]. 

Do rozwoju i progresji choroby próchnicowej zębów mlecznych może dochodzić już 

we wczesnym okresie dzieciństwa. Jeśli nie zostają podjęte działania lecznicze i 

zapobiegawcze jej postęp może doprowadzić w krótkim czasie do wystąpienia powikłań w 

postaci chorób miazgi, utraty korony zęba czy w dalszej konsekwencji rozprzestrzenieniem 

procesu w okolicę wierzchołków korzeni zębów zagrażając także zdrowiu ogólnemu.  

Przedwczesna utrata zębów mlecznych skutkuje, między innymi, występowaniem 

problemów z mową i żuciem, powstaniem wad zgryzu czy też utrudnionym rozwojem 

emocjonalnym i intelektualnym dziecka [Janus i wsp. 2011]. Ponadto, w licznych 

przypadkach dochodzi do pojawienia się dolegliwości bólowych oraz zaburzeń w normalnej 

codziennej aktywności [Li i wsp. 2015]. Gwałtowność przebiegu procesu jest znamienna 

przede wszystkich dla osób z najmłodszej grupy wiekowej. Ważne jest  podkreślenie 

możliwego wpływu powikłań nieleczonej choroby próchnicowej na ogólny stan zdrowia 

organizmu [Azevedo i wsp. 2015], a wystąpienie problemów związanych z próchnicą zębów i 

jej powikłaniami (w tym dolegliwościami bólowymi) dotyka nie tylko samego dziecka ale 

także całą jego rodzinę [Duijster i wsp. 2014; Corrêa-Faria i wsp. 2013; Li i wsp. 2015]. 

Dolegliwości oraz konieczność odbywania wizyt doraźnych w gabinecie stomatologicznych 

stają się przyczyną nieobecności dzieci w placówkach nauczania i wychowania, a ich 

rodziców w pracy [Kumarihamy i wsp., 2011]. Ze względu na duże rozpowszechnienie w 

skali światowej, leczenie próchnicy zębów wymaga znacznych nakładów finansowych.  

W etiologii choroby udowodniono zależność pomiędzy występowaniem czynników 

osobniczych i środowiskowych. Próchnica warunkowana jest jednak współwystępowaniem 

szeregu czynników, w tym także obecnością bakterii kwasotwórczych i działaniem substratu 

węglowodanowego oraz podatnością gospodarza związaną z ekosystemem jamy ustnej oraz 

budową tkanek zęba. 

W przypadku zębów mlecznych powodem zaburzeń rozwojowych szkliwa mogą być 

natomiast liczne czynniki wpływające na rozwój tkanki w okresie pre- lub postnatalnym 

[Salanitri i Seow 2013]. Wśród zróżnicowanych przyczyn podawane są między innymi 

problemy zdrowotne przebyte przez matkę w okresie ciąży, wcześniactwo, niska masa 

urodzeniowa, dieta czy choroby doświadczone w okresie dzieciństwa [Correa-Faria i wsp. 

2013a; Franco i wsp. 2007; Masumo i wsp. 2013; Salanitri i Seow 2013]. 
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W ostatnich latach w piśmiennictwie światowym pojawiały się także doniesienia 

wskazujące na znaczącą rolę czynnika genetycznego w rozwoju choroby próchnicowej zębów 

[Chaussain i wsp. 2014; Deeley i wsp. 2008; Gasse i wsp. 2013; Olszowski i wsp. 2012; Patir 

i wsp. 2008; Shimizu i wsp. 2012; Slayton i wsp. 2005; Wang i wsp. 2012]. Podkreślony 

został możliwy związek pomiędzy występowaniem polimorfizmów pojedynczych 

nukleotydów (SNPs ang. single nucleotide polymorphisms) w obrębie genów 

odpowiedzialnych za produkcję białek szkliwa a rozwojem próchnicy.  

Nie wiadomo czy wśród licznych czynników odpowiedzialnych za anomalie rozwojowe 

szkliwa zębowego nie należy także poszukiwać podłoża genetycznego, co jak dotąd było 

rozważane w przypadku niecałkowitego rozwoju szkliwa (Amelogenesis Imperfecta) czy 

hypominaralizacji trzonowcowo-siekaczowej (Molar-Incisor Hypomineralization - MIH) 

[Jeremias i wsp 2013; Hart i wsp 2003; Hu i wsp 2014; Poulter i wsp 2014]. Dodać w tym 

miejscu należy, że badania epidemiologiczne donoszą o znacznym odsetku występowania 

enamelopatii o mniejszym stopniu nasilenia w pozostałej części populacji. Może to 

sugerować obecność nieznanych dotąd mechanizmów sprawczych odpowiedzialnych za 

kształtowanie się zmineralizowanych tkanek zęba. Dotyczy to także wyników badań 

przeprowadzonych w naszym kraju. Oprócz opisanych procesów zachodzących lokalnie na 

powierzchni szkliwa zębowego poszukiwać należy zarówno uwarunkowań genetycznych, 

środowiskowych jak i związanych z zachowaniami prozdrowotnymi czemu służą badania 

socjomedyczne.  

Wobec przedstawionych danych epidemiologicznych można przyjąc, że populacja polska 

stanowi grupę, w której celowe jest prowadzenie badań w kierunku ustalenia zależności 

pomiędzy występowaniem zarówno choroby próchnicowej jak i zaburzeń rozwojowych 

szkliwa zębów w kontekście poszukiwania charakterystycznych dla tego obszaru 

wykładników osobniczych i środowiskowych mających wpływ na ich rozwój. Przyczynić się 

to może do rekomendowania zaleceń w kierunku stomatologicznej opieki profilaktycznej i 

leczniczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta w oparciu o wykrywane 

czynniki ryzyka.  
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Cel pracy  

Celem cyklu pięciu prac, stanowiącego osiągniecie naukowe, była kompleksowa 

analiza wpływu wybranych czynników etiologicznych, z uwzględnieniem determinanty 

genetycznej, na rozwój choroby próchnicowej oraz zaburzeń rozwojowych szkliwa w 

uzębieniu mlecznym dzieci żłobkowych w populacji polskiej.  

 

Materiał badawczy 

Badania kliniczne stanu zdrowia uzębienia, laboratoryjne molekularne oraz 

socjomedyczne przeprowadzone zostały, w okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku, w 

homogennych grupach osobników rasy kaukaskiej, objętych opieką żłobkową w dużym 

mieście (Poznań), zamieszkujących w podobnych warunkach środowiskowych w aglomeracji, 

w której monitoruje się poziom fluorków w wodzie pitnej. Spośród 321 dzieci 

uczęszczających do tych placowek, w roku szkolnym 2013/2014, badaniu klinicznemu 

poddano 262, których rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę.     

W publikacjach 1 i 2 grupę badaną stanowiło 48 dzieci, w tym 25 dziewczynek i 23 

chłopców, w wieku od 20 do 42 miesiąca życia (średnia±SD = 30,58±5,91), u których 

zdiagnozowano chorobę próchnicową zębów (ubytki próchnicowymi i/lub zmiany o 

charakterze próchnicy początkowej), natomiast grupę kontrolną 48 dzieci, w tym 24 

dziewczynek i 24 chłopców, w wieku od 20 do 42 miesiąca życia (średnia±SD = 29,85±5,48) 

wolnych od tej choroby. W publikacji 3 do grupy badanej zakwalifikowano 26 osób, w tym 

14 dziewczynek i 12 chłopców, w wieku od 10 do 36 miesiąca życia (średnia±SD = 

24,92±6,67) z zaburzeniami rozwojowymi szkliwa zębów. Grupę kontrolną stanowiło 26 

osobników z tego środowiska, w tym 13 dziewczynek i 13 chłopców, w wieku od 22 do 42 

miesiąca życia (średnia±SD = 32,50±4,56) wolnych od enamelopatii oraz innych zmian 

występujących w obrębie szkliwa zębów takich jak przebarwienia czy próchnica. Dzieci z 

grup badanych i kontrolnych dobrane zostały zgodnie z parametrami płci (publikacje 1-3), a 

także dodatkowo wieku oraz liczby zębów wyrzniętych (publikacje 1 i 2). W publikacji 3 do 

grupy kontrolnej dobrano dzieci w największą liczbą zębów wyrzniętych w celu uzyskania 

możliwości zdiagnozowania stanu szkliwa na każdej dostępnej badaniu powierzchni zęba.  

W publikacji 4 wykorzystano informacje z kwestionariuszy uzyskanych od 157 

respondentów (48,91% ogółu rodziców dzieci uczęszczających do żłobków), w tym 

rodziców/opiekunów 81 dziewczynek (51,59%) i 76 chłopców (48,41%), dotyczące opieki 

stomatologicznej sprawowanej nad dziećmi.  
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Badanie socjomedyczne przeprowadzone zostało wśród wszystkich 

rodziców/opiekunów dzieci poddanych badaniu stanu zdrowia uzębienia, którzy wyrazili 

zgodę na wypełnienie kwestionariusza ankiety.  

Analizę pozagenetycznych czynników etiologicznych, takich jak występowanie 

chorób u matki w okresie ciąży oraz danych dotyczących stosowanej diety, wspólnych dla 

choroby próchnicowej oraz zaburzeń rozwojowych zębów przeprowadzono na podstawie 

materiałów dotyczących 156 dzieci, od których udało się pozyskać zarówno dane z badania 

klinicznego jak i socjomedycznego (publikacja 5). Oceny wyników badań dokonano z 

podziałem dzieci na trzy grupy, w tym z próchnicą wczesną (grupa ECC - 18,59%), 

zaburzeniami rozwojowymi szkliwa (grupa DDE - 8,33%) oraz osób wolnych od tych 

defektów (73,08%).    

Badania przeprowadzone zostały po uzyskaniu wcześniejszej zgody Komisji 

Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

(uchwały nr 590/13 i 605/14), pisemnej zgody rodziców/opiekunów, ich dzieci, a także 

dyrekcji i personelu żłobków.  

 

Metodyka badań 

W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: 

- badania molekularne dotyczące występowania polimorfizmów pojedynczych nukleotydów 

(SNPs) w genach kodujących białka szkliwa oraz enzymy proteolityczne, takich jak ENAM, 

AMELX, AMBN, TUFT1, TFIP11, MMP20, KLK4, a obecnością zmian o charakterze 

próchnicy wczesnej w populacji dzieci polskich oraz w genach ENAM, AMELX, AMBN, 

TUFT1 i TFIP11 a występowaniem zaburzeń mineralizacji szkliwa (enamelopatii) w obrębie 

uzębienia mlecznego dzieci; badania molekularne przeprowadzono w laboratorium Katedry i 

Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z wykorzystaniem sekwencjonowania metodą Sangera (publikacja 1) oraz metody 

real-time PCR opartej na wykorzystaniu nukleolitycznych sond typu TaqMan (publikacje 1, 2 

i 3), 

- badanie kliniczne stanu zdrowia uzębienia pacjentów (publikacje 1-5), z uwzględnieniem 

zmian o charakterze próchnicy wczesnej, ubytków próchnicowych oraz zaburzeń 

rozwojowych szkliwa zębów, przeprowadzone zostały, z użyciem lusterka i zgłębnika 

stomatologicznego w oświetleniu sztucznym lampy czołowej, a w przypadku oceny 

enamelopatii także w oświetleniu naturalnym, w Zespole Żłobków nr 4 w Poznaniu.  
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Podczas badania stanu zdrowia uzębienia pobierano od dzieci wymazy z obu policzków w 

celu pozyskania materiału biologicznego do badań molekularnych. Próbki następnie 

umieszczone zostały w 1,5 ml probówkach typu Eppendorf i przechowywane w przenośnej 

lodówce w temperaturze +4 °C do czasu izolacji DNA. 

Uzyskane dane zezwoliły na obliczenie wskaźnika frekwencji próchnicy oraz częstości 

występowania zaburzeń rozwojowych szkliwa zębów mlecznych, a także liczby zębów z 

próchnicą początkową (pi-z), ubytkami próchnicowymi (p-z), a tkaże zębów wypełnionych 

(w-z) oraz z zaburzeniami rozwojowymi szkliwa.  

- badanie socjomedyczne rodziców dotyczące czynników ryzyka rozwoju choroby 

próchnicowej oraz enamelopatii w obrębie uzębienia mlecznego dzieci (publikacje 4 i 5) w 

oparciu o autorski kwestionariusz ankiety.  

Pytania kwestionariusza dotyczyły powodu odbycia pierwszej wizyty dziecka u lekarza 

stomatologa, rodzaju przeprowadzonych zabiegów stomatologicznych oraz informacji czy 

kiedykolwiek lekarz pediatra kierował dziecko do dentysty (publikacja 4), a także danych o 

chorobach przebytych przez matkę w okresie ciąży, informacji dotyczących żywienia z 

uwzględnieniem stosowania specjalnej diety, podjadania pomiędzy posiłkami i karmienia 

bądź pojenia dziecka w nocy, stomatologicznych zachowań higienicznych dziecka, a w tym 

częstości mycia zębów i pomocy rodziców/opiekunów w przeprowadzaniu tego zabiegu 

(publikacja 5). 

- wszystkie analizy statystyczne zostały wykonane z zastosowaniem licencjonowanych 

pakietów statystycznych. Do analizy danych z badania molekularnego (publikacje 1-3) użyto 

testu Chi-kwadrat, testu Fishera. Iloraz szans obliczono zgodnie z danymi zaprezentowanymi 

przez McHugh [McHugh 2009]. W publikacjach 1-3 użyto programu Statisica 8.0.  

Do oceny różnic w udzielanych odpowiedziach w badaniu socjomedycznym wykorzystano 

test różnic między dwoma wskaźnikami struktury oraz program Statistica v 10 (publikacje 4 i 

5). 

We wszystkich publikacjach hipotezy statystyczne weryfikowano na przyjętym poziomie 

istotności p<0,05. 
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Omówienie wyników badań  

Publikacja 1 

Gerretk K., Zaorska K., Zabel M., Borysewicz-Lewicka M., Nowicki M. Association of 

ENAM gene single nucleotide polymorphisms with dental caries in Polish children. Clinical 

Oral Investigations 2016;20(3):631-636. DOI: 10.1007/s00784-016-1743-1.  

IF = 2,207; MNiSW = 35 

 

Dojrzałe szkliwo składa się w ponad 90% z substancji nieorganicznych, przy czym 

podczas rozwoju (amelogenezy) tworzone jest z organicznej macierzy, która w większości 

następnie zastąpiona zostaje przez składniki mineralne [Hołubowicz i wsp 2015].  

Specyficzne dla szkliwa białka macierzy, takie jak amelogenina, enamelina i 

ameloblastyna, tworzone zostają przez ameloblasty w fazie wydzielniczej i mają decydujące 

znaczenie dla prawidłowej mineralizacji tkanki zęba [Hu i wsp. 2014]. Enamelina o ekspresji 

wysoce ograniczonej do rozwoju zęba posiada największą cząsteczkę spośród białek szkliwa 

[Fincham i wsp. 1999].  

Celem pracy było wykazanie potencjalnego związku pomiędzy obecnością wybranych  

polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNPs) w genie enameliny (ENAM, takimi jak 

rs144929717, rs139228330, rs2609428, rs7671281, rs36064169, rs3796704 i rs12640848), a 

występowaniem próchnicy wczesnej u dzieci żłobkowych w populacji polskiej.   

Przedstawiona publikacja omawia pierwsze w kraju, przeprowadzone w homogennej 

populacji polskich dzieci w wieku żłobkowym, badania wpływu 7 wybranych polimorfizmów 

pojedynczych nukleotydów w genie ENAM na rozwój choroby próchnicowej. Ponadto 

możliwe jest, iż stanowi pierwsze w piśmiennictwie światowym doniesienie na temat 

określonych 7 SNPs badanych jednoczasowo w wybranej populacji bardzo małych dzieci, w 

podobnym wieku, zamieszkujących w tym samym środowisku, stosujących podobną dietę 

oraz z podobnym dostępem do opieki stomatologicznej. 

Otrzymane w badaniach wyniki wykazały w przypadku wariantu rs12640848 

statystycznie częstsze występowanie allela G oraz homozygoty GG w grupie kontrolnej w 

porównaniu do dzieci z chorobą próchnicową. Chociaż częstość występowania heterozygoty 

AG była istotne statystycznie wyższa w grupie badanych z próchnicą niż u osób wolnych od 

choroby, to ogólne rozpowszechnienie allela G dla tego polimorfizmu było znacząco wyższe 

w grupie kontrolnej.  
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W podsumowaniu można stwierdzić, iż badanie wykazało silny związek pomiędzy 

wariantem rs12640848 genu ENAM a podatnością na próchnicę w uzębieniu mlecznym 

badanej grupy. Stąd też obecność polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w tym genie 

może być istotna jako potencjalnych czynników predykcyjny dla występowania próchnicy 

zębów u dzieci. 

 

 

Publikacja 2 

Gerreth K., Zaorska K., Zabel M., Borysewicz-Lewicka M., Nowicki M. Chosen single 

nucleotide polymorphisms (SNPs) of enamel formation genes and dental caries in a 

population of Polish children. Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017 DOI: 

10.17219/acem/63024. 

IF = 1,127; MNiSW = 15 

 

Ameloblasty podczas fazy sekrecyjnej produkują i wydzielają białka do macierzy 

szkliwa, które następnie wymieniane zostają na jony wapnia i fosforu w trakcie fazy 

dojrzewania [Yoshizaki i Yamada 2013].  

Każde z białek macierzy szkliwa odgrywa istotną rolę w formowaniu tej twardej 

tkanki zęba. Przypuszcza się, że funkcją amelogeniny jest regulowanie długości, kształtu i 

ukierunkowania położenia kryształów [Gallon i wsp. 2013; Hołubowicz i wsp 2015; 

Moradian-Oldak 2012]. Ameloblastyna stanowi cząsteczkę adhezji komórkowej, która jest 

odpowiedzialna za utrzymanie zróżnicowanego stanu ameloblastów [Hołubowicz i wsp 2015, 

Moradian-Oldak 2012]. Natomiast enamelina, przy współdziałaniu z amelogeniną, 

zaangażowana jest w zapoczątkowanie nukleacji oraz kontrolowanie wydłużonego wzrostu 

kryształów [Moradian-Oldak 2012]. Tuftelinie przypisuje się sprawowanie funkcji 

potencjalnego nukleatora kryształów szkliwa [Paine i wsp. 2000]. Kalikreina 4 i 

metaloproteinaza macierzy-20 na różnych etapach amelogenezy przyczyniają się do 

degradacji białek szkliwa [Moradian-Oldak 2012].  

Celem pracy było wykazanie związku pomiędzy obecnością wybranych 11 polimorfizmów 

pojedynczych nukleotydów (SNPs) w 6 genach związanych z formowaniem szkliwa zębów, 

w tym rs17878486 w genie AMELX, rs34538475 i rs4694075 w genie AMBN, rs3790506, 

rs4970957 i rs2337360 w genie TUFT1, rs134136 i rs5997096 w genie TFIP11, rs1784418 w 
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genie MMP20, rs2235091 i rs198969 w genie KLK4, a występowaniem próchnicy wczesnej u 

dzieci żłobkowych w populacji polskiej.   

W przypadku markera rs17878486 w genie AMELX stwierdzono statystycznie częstsze 

występowanie homozygoty TT u dzieci z próchnicą w porównaniu do osób wolnych od tej 

choroby. Potwierdzone to także zostało analizą częstości występowania alleli, ponieważ 

obecność alternatywnego allela T była znacznie częstsza w grupie badanych dzieci z 

próchnicą w porównaniu do grupy kontrolnej. Wyniki te wskazują na allel T i genotyp TT 

jako przypuszczalne znaczące czynniki ryzyka dla próchnicy w badanej grupie. Rozkład 

genotypów i alleli dla genu AMBN wykazał także istotne różnice w jednym z dwóch 

badanych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów. W przypadku markera rs34538475 

stwierdzono większą częstość występowania homozygoty TT i allela T w grupie kontrolnej w 

porównaniu do badanych dzieci z próchnicą, co wskazuje na allel T jako wariant ochronny 

przed próchnicą w badanej populacji. W przypadku markera rs2337360 w genie TUFT1 

zaobserwowano statystycznie istotną różnicę w częstości występowania heterozygoty AG i 

allela G pomiędzy grupami. Ponadto odnotowano związki pomiędzy wariantami rs2235091 

jak i rs198969 w genie KLK4 a występowaniem próchnicy. Natomiast w przypadku markera 

rs198969 zaobserwowano znacząco większą częstość występowania homozygoty GG i allela 

G u dzieci z próchnicą niż u osób z grupy kontrolnej. Także w rs2235091 stwierdzono różnice 

w rozkładzie alleli, jednakże częstość występowania genotypów nie różniła się statystycznie 

pomiędzy grupami. 

Przeprowadzone badania wykazały, iż polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w genach 

AMELX, AMBN, TUFT1 i KLK4 można uznać za czynnik ryzyka dla występowania 

choroby próchnicowej zębów u dzieci polskich.  

 

Publikacja 3 

Gerreth K., Zaorska K., Zabel M., Nowicki M., Borysewicz-Lewicka M. Significance of genetic 

variations in developmental enamel defects of primary dentition in Polish children. Clinical Oral 

Investigations 2017. DOI 10.1007/s00784-017-2115-1.  

IF = 2,207; MNiSW = 35 

 

Amelogeneza stanowi bardzo zorganizowany proces, stąd też wszelkie zaburzenia w 

funkcji ameloblastów czy też produkcji białek szkliwa mogą mieć duże znaczenie, ze względu 
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na formowanie się tkanki z potencjalnymi defektami (enamelopatie), a także możliwe, iż w 

efekcie skutkuje to większą podatnością na tworzenie się zmian próchnicowych.  

Zarówno odontogeneza jak i amelogeneza są pod ścisłą kontrolą genetyczną, a 

zmienność genetyczna może mieć także wpływ na wielkość, kształt, odcień zęba oraz 

mikrotwardość szkliwa czy podatność tkanek zęba na próchnicę [Alaluusua 2010; Jeremias i 

wsp 2013]. Aktualnie tylko nieliczne publikacje omawiają wpływ zmian w obrębie genów 

kodujących białka macierzy szkliwa na występowanie defektów rozwojowych szkliwa zębów 

mlecznych. Dostępne dane przedstawiają głównie związek pomiędzy zróżnicowanymi 

wariantami w obrębie genów kodujących białka szkliwa a występowaniem różnych form 

niecałkowitego rozwoju szkliwa (amelogenesis imperfecta) lub hypominaralizacją 

trzonowcowo-siekaczową (Molar-Incisor Hypomineralization - MIH) [Jeremias i wsp 2013; 

Hart i wsp 2003; Hu i wsp 2014; Poulter i wsp 2014]. Ponadto dopuszczalna jest możliwość, 

że zmiany w genach kodujących białka szkliwa mogą także współoddziaływać w pewien 

sposób z czynnikami środowiskowymi i w ten sposób doprowadzać do wystąpienia 

nieprawidłowości. 

Celem pracy było wykazanie związku pomiędzy występowaniem polimorfizmów 

pojedynczych nukleotydów w genach ENAM, AMELX, AMBN, TUFT1 i TFIP11 

(rs17878486 w genie AMELX, rs4694075 w genie AMBN, rs3796704 w genie ENAM, 

rs134136 i rs5997096 w genie TFIP11 oraz rs3790506 w genie TUFT1) a obecnością 

zaburzeń rozwojowych szkliwa w uzębieniu mlecznym w populacji dzieci żłobkowych miasta 

Poznania. 

Badania wykazały w przypadku polimorfizmu rs4694075 genu AMBN istotnie 

większą częstość występowania rzadkiego allela T i heterozygoty CT, ale także niższą 

frekwencję dzikiej homozygoty CC w grupie kontrolnej. Otrzymane wyniki wskazują, że 

rzadki allel T w polimorfizmie rs4694075 może wykazywać działanie ochronne w odniesieniu 

do zaburzeń rozwojowych szkliwa zębów u dzieci. 

Ponadto, udowodniono związek pomiędzy obecnością enamelopatii i rzadkiego allela 

T oraz homozygoty TT w przypadku polimorfizmu rs17878486 genu AMELX. Dodatkowo 

stwierdzono niską częstość występowania genotypu CC u dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi szkliwa w porównaniu do grupy kontrolnej. Oznacza to, że rzadki allel T 

wariantu rs17878486 może stanowić czynnik wysokiego ryzyka dla enamelopatii w uzębieniu 

mlecznym. 
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Ciekawym jest fakt, iż wyniki wcześniejszych badań (praca 2) wskazują na allel T i 

genotyp TT polimorfizmu rs17878486 genu AMELX jako na silny domniemany czynnik 

ryzyka dla próchnicy wczesnego dzieciństwa. Ponadto wyniki badań zaprezentowanych w 

pracy 2 wykazały silny związek pomiędzy polimorfizmami rs4694075 i rs34538475 genu 

AMBN u dzieci a próchnicą zębów (R2 =19) w porównaniu z grupą kontrolną (R2 =1).  

Zidentyfikowane dwa polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (rs4694075 genu 

AMBN oraz rs17878486 genu AMELX), związane z zaburzeniami rozwojowymi szkliwa w 

zębach mlecznych są wariantami intronowymi, które jednak także mogą wpływać na 

transkrypcję mRNA i produkcję białka. Ponadto te dwa geny kodują dwa białka szkliwa 

występujące najliczniej czyli ameloblastynę i amelogeninę.   

Upośledzona funkcja lub zmniejszenie ilości białek macierzy zewnątrzkomórkowej 

mogą powodować zmiany strukturalne szkliwa, takie jak dezorganizacja pryzmatów. 

Ponieważ amelogenina stanowi znaczącą większość białka macierzy zewnątrzkomórkowej w 

rozwijającym się szkliwie zęba, a także z uwagi na to, że sugeruje się, iż odgrywa ona 

szczególną rolę w kontroli organizacji kryształów oraz kształtu szkliwa, można założyć, że 

polimorfizmy pojedynczych nukleotydów w genie AMELX mogą przyczyniać się do 

dyskretnych zmian w mikrostrukturze tkanki [Saha i wsp. 2015; Gallon i wsp. 2013]. 

Przedstawione w publikacji wyniki potwierdzają tę hipotezę, gdyż badany marker/wariant 

rs17878486 wydają się mieć wpływ na powstawanie szkliwa zęba. 

Zgodnie z moją wiedzą przedstawiona praca może być pierwszą publikacją, 

poświęconą badaniu wpływu polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w genach 

kodujących białka szkliwa na powstawanie zaburzeń rozwojowych szkliwa zębów mlecznych 

zaprezentowaną w medycznym piśmiennictiwe światowym. Informację opieram na podstawie 

analizy piśmiennictwa dostępnego w bazie PubMed, a wyszukiwanego z wykorzystaniem 

wielu kombinacji haseł dotyczących badanej problematyki.  

 

Publikacja 4 

Gerreth K. Opieka stomatologiczna nad dziećmi w wieku żłobkowym miasta Poznania. Dental 

Forum 2016;44,2:35-39.  

MNiSW = 7  

 

Dziecko powinno zostać objęte planową opieką stomatologiczną już od pierwszego 

roku życia [AAPD 2008-2009]. Podczas systematycznych wizyt kontrolnych w gabinecie 
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możliwa jest ocena rozwoju całego układu stomatognatycznego, przekazanie rodzicom lub 

opiekunom zaleceń dotyczących właściwych zachowań higienicznych oraz dietetycznych u 

dziecka, a także wdrożenie profesjonalnych stomatologicznych procedur w celu prewencji 

próchnicy wczesnego dzieciństwa. Dzięki reedukacji i motywacji całej rodziny możliwe jest 

osiągnięcie sukcesu jakim byłoby zachowanie zdrowej jamy ustnej dziecka.  

Celem pracy było przedstawienie danych dotyczących opieki stomatologicznej, którą 

obejmowano dzieci uczęszczające do żłobków znajdujących się na terenie dużego miasta, 

uzyskanych w oparciu o badanie socjomedyczne ich rodziców.   

Z odpowiedzi wynika, iż najczęstszym powodem zgłoszenia się rodziców z dzieckiem 

na pierwszą wizytę do stomatologa była chęć przeprowadzenia u niego badania jamy ustnej 

(27,39%), podczas gdy wizyty adaptacyjne zadeklarowało tylko 17,20% respondentów, Żaden 

z rodziców nie podawał jako powodu wizyty występowania dolegliwości bólowych zębów u 

potomka. Jednak stosunkowo duży odsetek respondentów (30,57%) na pytanie odnoszące się 

do powodu pierwszej wizyty dziecka u stomatologa nie udzieliło żadnej odpowiedzi, co 

wydaje się sugerować, iż ich potomstwo nie było dotąd w gabinecie dentystycznym.  

Rodzice deklarowali, iż najczęstszą procedurą wykonywaną u dzieci przez lekarza 

stomatologa było badanie wraz z instruktażem higieny jamy ustnej (41,40%). Tylko u 

pięciorga dzieci przeprowadzono leczenie zmian próchnicowych. Profilaktyczny zabieg 

lakierowania zębów przeprowadzony był u 4 (2,55%) spośród ogółu 157 dzieci. Należy 

podkreślić, iż zgodnie ze stanowiskiem polskich Ekspertów dotyczącym indywidualnej 

profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży zastosowanie lakierów 

fluorkowych nie wymaga ograniczeń wieku przy przestrzeganiu zalecanych dawek [Olczak-

Kowalczyk i wsp. 2016]. Wydaje się więc, że możliwość profesjonalnej profilaktyki 

próchnicy zębów u małych dzieci nie jest w pełni wykorzystywana. 

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, iż jedynie dwoje dzieci (1,28%) zostało 

skierowanych przez lekarza pediatrę do stomatologa. 

 Badania własne wykazały potrzebę zwrócenia uwagi na problem wczesnej edukacji 

rodziców dzieci z zakresu profilaktyki stomatologicznej, w tym przekazywania zaleceń 

higienicznych i dietetycznych oraz konieczność zgłoszenia się na pierwszą wizytę do gabinetu 

dentystycznego w krótkim czasie po wyrznięciu pierwszych zębów mlecznych.  

 

 

 



 

15 

 

Publikacja 5 

Gerreth  K. Występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa i enamelopatii u dzieci żłobkowych 

na tle wybranych środowiskowych czynników ryzyka. Stomatologia Współczesna 2017;24:3.  

MNiSW = 4  

 

 Zaburzenia rozwojowe szkliwa zębów mlecznych spowodowane mogą być licznymi 

czynnikami występującymi w okresie ciązy bądź już po urodzeniu dziecka [Salanitri i Seow 

2013]. Także wiadomo, że w etiopatogenezie choroby próchnicowej uwzględnić należy 

czynniki osobnicze, działające zarówno pre- jak i postnanalnie, oraz uzależnione od 

środowiska życia i zachowań prozdrowotnych.   

Celem pracy była analiza występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa i zaburzeń 

rozwojowych szkliwa zębów mlecznych w odniesieniu do obecności wybranych czynników 

środowiskowych związanych z rozwojem tych patologii.  

Badania wykazały, że frekwencja próchnicy w grupie objętych oceną 156 dzieci 

wynosiła 18,59%, natomiast częstość występowania zaburzeń mineralizacji szkliwa zębów 

mlecznych 8,33%.  

U ogółu badanej populacji odnotowano średnią liczbę pi-z+p-z wynoszącą 0,67, przy 

pi-z równym 0,19, a p-z mającym wartość 0,48. Jedynie u jednej dziewczynki odnotowano 1 

ząb z wypełnieniem. Uzyskane dane wskazują więc na wysoką liczbę zębów z nieleczoną 

chorobą. Stan taki można uznać za konsekwencję nieobjęcia dzieci profesjonalną opieką 

stomatologiczną, co przedstawione zostało w publikacji 4.  

W grupie badanych dzieci odnotowano występowanie defektów budowy szkliwa w 50 

zębach, przy czym w 4 była to hypoplazja szkliwa (8,00%), a w 46 zębach z 

hypomineralizacja - 92,00%).  

Przebyte choroby oraz leki stosowane przez kobiety w okresie ciąży stanowiące 

czynnik predysponujący do występowania defektów szkliwa zębów mlecznych w badanej 

populacji poznańskiej dotyczyły 38,46% matek dzieci z zaburzeniami mineralizacji szkliwa 

zębów. Analiza statystyczna wykazała wyższe występowanie tych anomalii rozwojowych u 

kobiet deklarujących w odpowiedziach kwestionariuszowych niż niedeklarujących obecność 

tych czynników.  

Należy zaznaczyć, iż badania własne prowadzono w grupach dzieci zamieszkujących 

w podobnych warunkach środowiskowych w dużej aglomeracji miejskiej. Dzieci piły wodę z 

tego samego ujęcia oraz stosowały tą samą dietę podczas pobytu w żłobku. Jednak wyjątek 
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stanowiły osoby stosujące specjalną dietę, najczęściej eliminacyjną, u których występowanie 

zaburzeń rozwojowych szkliwa zębów było większe (różnica istatna statystycznie).   

Dane kwestionariuszowe sugerują nieprawidłowe zachowania związane z dietą, gdyż 

znaczny odsetek dzieci z próchnicą podjadał pomiędzy posiłkami oraz był karmiony lub 

pojony w nocy. Zatem można przypuszczać, że ten sposób postępowania stanowi kolejny 

czynnik etiologiczny próchnicy, choć obserwacja nie została potwierdzona statystycznie.   

Podkreślić należy, iż stomatologiczne procedury higieniczne u młodszych dzieci 

bezwzględnie powinny być przeprowadzane przez rodziców/opiekunów, a w późniejszym 

okresie także przez nich kontrolowane i nadzorowane. Z badań własnych natomiast wynika, 

iż opiekę w takiej formie miało 58,62% dzieci dotkniętych chorobą próchnicową zębów, 

69,23% z zaburzeniami rozwojowymi zębów i 63,16% ze zdrowym uzębieniem.   

Podsumowując można powiedzieć, że przeprowadzone badania opisane w publikacji 5 

potwierdzają wpływ czynników środowiskowych takich jak stosowanie specjalnej diety u 

dzieci oraz występowanie chorób u matki w okresie ciąży na rozwój zaburzeń rozwojowych 

szkliwa oraz niewłaściwych zachowań higienicznych i dietetycznych na występowanie 

choroby próchnicowej zębów. 
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d) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych)      

Poza omówionym powyżej cyklem 5 publikacji, stanowiących osiągnięcie naukowe, 

jestem autorem/współautorem 36 publikacji oryginalnych, 21 poglądowych i 

kazuistycznych, 6 rozdziałów w książce oraz 55 komunikatów naukowych ze zjazdów 

ogólnokrajowych i 22 ze zjazdów zagranicznych, a także 18 sprawozdań z wypraw 

medycznych, konferencji i projektów. 

Sumaryczny Impact Factor prac (wg Journal Citation Reports) wynosi 16,650 (w tym 

5,541 stanowi IF cyklu pięciu publikacji). Punktacja MNiSW = 526 (w tym 96 za cykl 

publikacji) – dane z dnia 30.05.2017. 

Prace zgłoszone do osiągnięcia naukowego i dorobku były cytowane łącznie 33 razy 

(wg Web of Science) – dane z dnia 30.05.2017.  

Indeks Hirscha prac zgłoszonych do osiągnięcia naukowego i dorobku jest równy 3 

(wg Web of Science) – dane z dnia 30.05.2017.      

 

Działalność naukową rozpoczęłam podczas studiów jako członek Studenckich Kół 

Naukowych (SKN) przy Katedrze i Klinice Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz SKN przy Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych i 

Pasożytniczych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2001 i 

2003 jako wolontariusz, w ramach działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris 

Missio”, wyjechałam do Ośrodka Rehabilitacji i Leczenia Trądu (Korunalaya Leprosy Care Center) 

w Puri (Indie) prowadzonego przez polskiego misjonarza Ojca Mariana Żelazka, gdzie udzielałam 

świadczeń stomatologicznych mieszkańcom kolonii trędowatych. Zebrałam także informacje 

dotyczące stanu zdrowia jamy ustnej badanej populacji hinduskiej oraz oceniałam przydatność 

metody ART (Atraumatic Restorative Treatment) w warunkach tropikalnych. Wyniki badań 

zaprezentowane zostały w publikacjach [II.D.a:1,3,5,6,29, II.D.c:2] oraz podczas konferencji 

krajowych i międzynarodowych [II.K.a:1,2,5,6,11,12,14; II.K.b:3,5,12,13,14,17,18].  
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Jedna z prac z tego okresu zdobyła wyróżnienie w Konkursie Kół Naukowych Studentów 

Stomatologii, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS) i Colgate 

Palmolive [II.J.4]. Nagrodzona została także prezentacja referatu (I wyróżnienie) [II.J.3]: Gerreth 

K. ,,Zastosowanie metody ART u chorych na trąd w Puri’’ wygłoszona na XIII Konferencji 

Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego w Łodzi (2002) [II.K.1].  

Informacje dotyczące doświadczeń zebranych podczas pobytu w Ośrodku oraz 

poczynionych obserwacji przedstawiłam także w innych opracowaniach i sprawozdaniach 

[II.D.d:1-4,11].  

W okresie studiów współpracowałam także ze Studenckim Kołem Naukowym przy 

Katedrze Pediatrii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2002 roku 

wzięłam udział w studenckim obozie naukowym do Trzcianki w ramach, którego przeprowadzone 

zostały badania epidemiologiczne, a wyniki zaprezentowano podczas 3rd International Congress of 

Medical Students and Young Doctors w Poznaniu (2003) [II.K.3] oraz opublikowano w 

czasopiśmie naukowym [II.D.a:2].  

W 2003 roku podjęłam studia doktoranckie w Klinice Stomatologii Dziecięcej Katedry 

Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, pod 

kierunkiem promotora prof. dr hab. n. med. Marii Borysewicz-Lewickiej. Podwaliny wiedzy 

dotyczącej przygotowywania badań naukowych uzyskałam podczas kursu „Doctoral Intensive 

Course in Research Methodology”, prowadzonego w języku angielskim, a zorganizowanego przez 

Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu w Linkoping w Szwecji (Faculty of Health Sciences z Linköping University in 

Sweden) (2004 rok) oraz kursu z zakresu „Naukowej informacji medycznej”, zorganizowanego 

przez Bibliotekę Główną Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2003 

rok).  

W 2005 roku odbyłam dwutygodniowy staż naukowy w Klinice Stomatologii 

Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Christiana Albrechtsa (Klinik für 

Zahnerhaltungskunde und Parodonotogie, Schleswig-Holstein University) w Kilonii (Niemcy), 

gdzie pogłębiałam umiejętności w kariologii oraz zapoznałam się z metodą PCR.    

W związku z moimi zainteresowaniami odbyłam także szereg szkoleń w zagranicznych 

ośrodkach zajmujących się opieką stomatologiczną nad pacjentami niepełnosprawnymi, w tym w 

ramach programu Erasmus dla nauczycieli akademickich trzytygodniowy pobyt w Soins spécifiques 

á Centre de soins dentaires, Centre Hospitalier Universitaire we Francji (2014 rok) oraz  

tygodniowy pobyt w Institute of Dentistry, University of Turku w Finlandii (2009 roku). Ponadto 



 

22 

 

zdobywałam umiejętności w zakresie wielodyscyplinarnej opieki nad pacjentami z obniżoną 

sprawnością i chorobami przewlekłymi podczas tygodniowego szkolenia w National Resource 

Centre for Oral Health  in  Rare  Medical Conditions, Lovisenberg Diakonale Hospital w Norwegii 

(2007).  

Jednym z moich głównych tematów badawczych, którym zaczęłam interesować się już w 

okresie studiów i kontynuuję do dnia dzisiejszego, są problemy stomatologiczne pacjentów z 

obniżoną sprawnością oraz przewlekłymi chorobami ogólnoustrojowymi.  

W rozprawie doktorskiej pt. „Ocena potrzeb leczniczych oraz dostępności do opieki 

stomatologicznej niepełnosprawnych i przewlekle chorych uczniów szkół specjalnych środowiska 

wielkomiejskiego” (Poznań, 2008 rok) przedstawiłam wyniki badania klinicznego stanu zdrowia 

jamy ustnej uczniów 8 szkół specjalnych miasta Poznania, ankietowego dzieci oraz 

socjomedycznego ich rodziców/opiekunów.  Praca została wyróżniona przez Recenzentów oraz 

Komisję, a także uzyskała nagrodę indywidualną naukową Rektora UM im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Ponadto uzyskała także „Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą 

się pracę doktorską” (Poznań, 2009).  

Badania dotyczące stanu zdrowia i opieki stomatologicznej oraz wpływu czynników ryzyka 

dla rozwoju chorób jamy ustnej u osób z obniżona sprawnością oraz z przewlekłymi chorobami 

ogólnoustrojowymi zaprezentowałam w szeregu publikacji [II.A.a:3,5; II.D.a:4,7-26; II.D.b:3; 

II.D.c:1,3,6,9-11; II.D.d:8] oraz podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych 

[II.K.a:4,8-10,13,15,19-23; II.K.b:4,7,8,10,15,16,20-22; II.K.c:1-9; II.K.d:1-3,6-11; II.K.e:1-3].  

Ponadto cztery publikacje powstały w opaciu o nawiązaną współpracę z Kliniką 

Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunonologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach której przeprowadzone zostały obserwacje 

dotyczące stomatologicznych wykładników wybranych przewlekłych chorób ogólnoustrojowych, a 

także wpływu stosowanej terapii na stan zdrowia jamy ustnej chorych [II.A.b:1,2; II.D.b:2; 

II.D.c:8].  

Kolejne publikacje powstały w oparciu o wyniki badań prowadzonych z grantów 

uzyskanych przeze mnie ze środków Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu. W latach 2008-2011 prowadziłam projekt pt. „Dysfunkcje i parafunkcje jako czynnik 

modyfikujący profilaktykę i leczenie stomatologiczne u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 

uczęszczających do szkół specjalnych” (501-01-02207319-08716), a w latach 2013-2015 

kierowałam badaniami w ramach grantu „Podaj rękę” Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. ”Mikrobiologiczne oraz molekularne 
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aspekty występowania choroby próchnicowej zębów u małych dzieci – badanie pilotażowe”, który 

zrealizowany został przy współpracy z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.   

Znaczącym kierunkiem mojej działalności naukowej był udział w badaniach 

epidemiologicznych dotyczących stanu zdrowia jamy ustnej pacjentów o obniżonej sprawności oraz 

z przewlekłymi chorobami ogólnoustrojowymi a także osób zdrowych. Byłam w zespole 

wykonującym ocenę stanu zdrowia jamy ustnej uczestników Olimpiad Specjalnych, w tym Letniej 

Olimpiady Specjalnej (VII All-Poland Summer Special Olympics) w Poznaniu (2002 rok) oraz V 

Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych (5th National Special Olympics 

Badminton Tournament) w Trzciance (2005 rok). W latach 2006-2007 wchodziłam w skład zespołu 

opracowującego wyniki badań zleconych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ekspertyzy pt. 

„Epidemiologiczna ocena zdrowia jamy ustnej dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych” (nr 

507-02-02207319-03158). Osobiście wykonywałam badania kliniczne w województwie 

wielkopolskim oraz brałam udział w tworzeniu raportu podsumowującego krajowe rezultaty dla 

Zleceniodawcy.  

 Badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej prowadziłam również w populacji 

osób zdrowych w ramach Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego 

Uwarunkowań (w latach 2010 i 2011) oraz programie zdrowotnym zleconym i finansowanym przez 

Urząd Miasta Poznania („Program profilaktyki próchnicy u dzieci”, 2009 rok).  W 2011 roku 

wzięłam także udział w badaniach profilaktycznych z zakresu zdrowia jamy ustnej dzieci 

uczęszczających do klas I i VI szkół podstawowych w Gminie Śrem. Podczas badania stanu 

zdrowia jamy ustnej pacjentów ocenie poddano między innymi intensywność choroby 

próchnicowej zębów oraz występowanie enamelopatii. Wyniki przedstawionych powyżej badań 

zaowocowały szeregiem publikacji [II.A.a:1,2,4; II.D.a:7-11,18,22-24,26,27] oraz doniesień 

konferencyjnych [II.K.b:19,24; II.K.d:4,12-15, 20,21].  

W 2017 roku byłam głównym badaczem i współautorem raportu w badaniach dotyczących 

oceny stanu zdrowia jamy ustnej oraz stomatologicznych zachowań zdrowotnych dzieci 

niepełnosprawnych prowadzonych w ramach Projektu SPPW KIK33 „Edukacja, promocja i 

profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, 

opiekunów i wychowawców”. Wyniki w formie raportu zostały złożone w Ministerstwie Zdrowia. 

Dokonywałam także oceny występowania choroby próchnicowej zębów na materiale kopalnym, 

podczas badań antropologicznych, przeprowadzonych wspólnie z Zakładem Biologii Ewolucyjnej 

Człowieka Instytutu Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki 
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zostały przedstawione na Konferencji „Nowe Horyzonty Radiologii Stomatologicznej” odbywającej 

się w Lublinie (2016) oraz III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stomatologii 

Dziecięcej „Polish Approach” w Krakowie (2016), prezentacje otrzymały wyróżnienia [II.J:11,12].  

Pojedyncze moje publikacje dotyczą problemów uzależnień u studentów kierunków medycznych 

oraz zagadnienień związanych ze zdobnictwem ciała z wykorzystaniem kolczyków u ludności 

[II.D.a:28,30; II.D.c:4,5].  

Moja działalność naukowa dotycząca problematyki stomatologicznej pacjentów 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych była wielokrotnie nagradzana. Otrzymałam: 

 nagroda Travel Stipend za przygotowanie prezentacji dotyczącej problemów 

stomatologicznych pacjentów z niepełnosprawnoscią w Polsce, podczas konferencji 

International Association for Disability and Oral Health, Geteborg, Szwecja (2006),   

 nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Wrigley Oral Healthcare 

Programs 2008 za cykl prac o problemach opieki stomatologicznej uczniów szkół 

specjalnych dla Marii Borysewicz-Lewickiej i Karoliny Gerreth     

 I nagrodę „Czasopisma Stomatologicznego” w 2008 roku; za pracę Gerreth K., 

Borysewicz-Lewicka M. Ocena profilaktycznej opieki stomatologicznej u uczniów szkół 

specjalnych w badaniu klinicznym i socjomedycznym. Czasopismo Stomatologiczne 

2008,61,10:691-703.   

 I miejsce w sesji plakatowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

Stomatologii Dziecięcej "Pulp & Prevention" Kraków, 9-11.10.2014 za prezentację 

pracy autorstwa Gerreth K., Borysewicz-Lewicka M. Bariery w dostępie do opieki 

stomatologicznej dzieci niepełnosprawnych - badanie socjomedyczne rodziców.   

 Moje zainteresowania problemami stomatologicznymi osób niepełnosprawnych znalazły 

także odbicie w działalności dydaktycznej. Jestem współautorem rozdziału poświęconemu 

zagadnieniom stomatologicznym u osób z obniżoną sprawnością w podręczniku dla studentów 

stomatologii (Borysewicz-Lewicka M., Gerreth K. Pacjent niepełnosprawny fizycznie i 

intelektualnie. W: Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Pod red.: Doroty Olczak-

Kowalczyk, Joanny Szczepańskiej i Urszuli Kaczmarek. Med Tour Press International, 2017:728-

735). Tłumaczyłam także z języka angielskiego jeden rozdział podręcznika „Stomatologia 

dziecięca”, pod red. Angus C. Cameron i Richard P. Widmer oraz trzy rozdziały książki „Próchnica 

zębów. Choroba próchnicowa i postępowanie kliniczne”, pod red. Ole Fejerskov i Edwina Kidd.   

W latach 2010-2017 wykonałam 8 recenzji dla czasopism anglojęzycznych, w tym z bazy 

JCR (Indian Journal of Dental Research, International Journal of Oral Science, Annals of Medical 
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and Health Sciences Research, Open Journal of Dentistry and Oral Medicine, Caries Research, 

Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, BMC Oral Health, Clinical Oral Investigations).  

Byłam członkiem komitetu organizacyjnego 6 konferencji [III.C:1-6], sprawowałam funkcję 

członka komitetu redakcyjnego materiałów konferencyjnych 2 konferencji [III.G:1,2] oraz 

prowadziłam także sesje podczas kilku konferencji naukowych [III:Q:2].   

W latach 2012-2016 uczestniczyłam w ogólnopolskim projekcie „Edukacja, promocja i 

profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, 

opiekunów i wychowawców” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ze środków 

Ministerstwa Zdrowia (KIK/33) pełniąc funkcję Sekretarza Rady Programowej Projektu. W ramach 

realizacji projektu wzięłam czynny udział w: wizycie studyjnej w Zurichu (2011 rok); opracowaniu 

merytorycznym materiałów edukacyjnych (ulotka edukacyjna dla rodziców dzieci w wieku 0-2 lat, 

ulotka dla dzieci w wieku 3-5 lat, broszura dla rodziców dzieci w wieku 3-5 lat, filmy edukacyjne 

dla dzieci i rodziców); nadzorze merytorycznym podczas realizacji filmów edukacyjnych; 

konsultacji scenariusza zajęć dla dzieci przedszkolnych, plakatu informacyjnego i edukacyjnego, 

aplikacji mobilnej dla dzieci; organizacji konferencji inaugurująca Projekt (22.10.2013) oraz 

zamykającej Projekt (23.11.2016) odbywających się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; wygłoszeniu cyklu 

wykładów edukacyjnych dla nauczycieli przedszkolnych oraz odrębnych dla pielęgniarek i 

położnych dotyczących występowania choroby próchnicowej u dzieci oraz z zakresu profilaktyki 

stomatologicznej (Poznań 2016); prezentacjach dotyczących założeń i działań prowadzonych w 

projekcie na konferencjach (Kongres IADH w Chicago i Kongres FDI w Poznaniu, 2016); 

propagowaniu założeń projektu poprzez artykuły w Dental Forum [II.D.c:12,14], Stomatologii 

Współczesnej [II.D.a:31; II.D.c:13,15]; Faktach UMP [II.D.d:15] i Kalendarzu stomatologicznym 

[II.D.d:18], programach poświęconych Projektowi w telewizji („Medycyna i Ty”, „Pytanie na 

śniadanie”) oraz w Radio „Emaus”; oraz byłam autorem 4 rozdziałów w „Poradniku Zdrowie Jamy 

Ustnej Małego Dziecka. Poradnik dobrych praktyk w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych w 

placówkach nauczania i wychowania, organach samorządowych i organizacjach pozarządowych w 

Polsce”.  

Ponadto, w roku 2017, byłam wykładowcą w projekcie „Medi+ Centrum Doskonalenia 

Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” (WND-POWR.03.01.00-00-

K303/16-01) przyznanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a współfinansowanym ze 
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środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanym w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

W latach 2009-2011 byłam wykonawcą w kursie e-learningowym „Postępy w stomatologii” 

realizowanym w ramach Projektu „Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(1/POKL/4.1.1./2008).  

Działalność dydaktyczną rozpoczęłam w 2003 roku jako doktorant, a następnie asystent oraz 

adiunkt w Klinice Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. W okresie zatrudnienia prowadziłam seminaria oraz 

ćwiczenia dla studentów II, III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego II kierunku lekarsko-

dentystycznego nauczanych w języku polskim z przedmiotu „Fizjologia narządu żucia” oraz 

„Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna”.  

W 2012 roku utworzyłam i prowadzę zajęcia fakultatywne dla studentów „Problemy 

stomatologiczne osób niepełnosprawnych” oraz „Stomatologiczne potrzeby leczniczo-

rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych”, które cieszą się dużą frekwencją studentów różnych 

kierunków medycznych.  

Ponadto w ramach kształcenia studentów kierunku lekarsko-dentystycznego nauczanych w 

języku angielskim prowadzę wykłady, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów II roku (z 

przedmiotu „Physiology of masticatory organ”) oraz III, IV i V roku (z przedmiotu „Pediatric and 

preventive dentistry”) oraz dodatkowo na V roku z przedmiotu „Pediatric comprehensive dental 

treatment”. Prowadzę także seminarium w ramach przedmiotu „Tropical Diseases” dla studentów 

kierunku lekarska-dentystycznego nauczanych w języku angielskim.  

W 2006 roku otrzymałam nagrodę przyznaną przez absolwentów oddziału stomatologii 

kształconych w języku angielskim za zaangażowanie podczas zajęć dydaktycznych.   

Do roku akademickiego 2014/2015 prowadziłam także zajęcia dla studentów kierunku 

higiena dentystyczna z przedmiotów „Opieka stomatologiczna w placówkach oświatowych” i 

„Stomatologia dziecięca wraz z ćwiczeniami zawodowymi” oraz ćwiczenia zintegrowane dla V 

roku studentów kierunku lekarsko-dentystycznego.  

Sprawowałam także opiekę nad studentami z Francji (2007 rok) oraz Mołdawii (2013 rok) w 

trakcie odbywania praktyk w Klinice Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej UM 

im. Karola Marcinkowskiego.  

Brałam także wielokrotnie udział jako wykładowca na zaproszenie studentów podczas ich 

konferencji naukowych. 
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W latach 2005-2013 pełniłam funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy 

Klinice Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prace studentów zostały zaprezentowane na konferencjach, 

opublikowane z czasopismach naukowych oraz wielokrotnie nagradzane [III.J.5].    

W latach 2011-2013 byłam promotorem trzech prac licencjackich studentek higieny 

dentystycznej [III.J.6], a w latach 2012-2016 recenzentem pięciu prac licencjackich studentek 

higieny dentystycznej i techniki dentystycznej [III.J.7].  

W latach 2010-2013 sprawowałam funkcję opiekuna specjalizacji z dziedziny stomatologii 

dziecięcej. Brałam także udział jako wykładowca w szeregu szkoleń podyplomowych, w tym w 

trakcie posiedzeń naukowo-szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, kursu w 

ramach kształcenia specjalizacyjnego czy też kursów „Opieka zdrowotna w tropiku” i „Kadry 

medyczne dla misji”. W 2010 roku uczestniczyłam w przygotowaniu pytań testowych z zakresu 

stomatologii dziecięcej (w wersji polskiej i angielskiej) na zlecenie Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi, z przeznaczeniem na Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.   

 Od 2002 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), od 

2003 roku Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS, od 2004 roku Sekcji Stomatologii Środowiskowej i 

Zdrowia Publicznego PTS, a od 2014 roku Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej 

(PTSD), gdzie zostałam członkiem założycielem Stowarzyszenia, a obecnie jestem także członkiem 

Rady Nadzorczej PTSD. W 2010 roku zostałam członkiem organizacji zrzeszających różnych 

profesjonalistów zajmujących się osobami niepełosprawnymi International Association for 

Disability and Oral Health (IADH) i uczestniczę systematycznie w kongresach organizowanych 

przez stowarzysznie (Geteborg, Szwecja, 2006; Santos, Brazylia, 2008; Ghent, Belgia, 2010; Berlin, 

Niemcy, 2014; Chicago, USA, 2016). Jestem także członkiem Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od 

Próchnicy (ACFF - Alliance for a Cavity Free Future), gdzie pełnię funkcję vice koordynatora 

panelu dotyczącego zapobiegania próchnicy u dzieci niepełnosprawnych. W 2014 roku zostałam 

członkiem organizacji honorowej, Akademii Pierre Faucharda (APF), do ktorej przyjęto mnie na 

podstawie zaproszenia.     

W 2017 roku zostałam powołana przez Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego do pełnienia funkcji kierownika Pracowni Stomatologii Społecznej Kliniki 

Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu.   

Od 2008 roku jestem członkiem Rady Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego. Ponadto w latach 2012 i 2016 byłam elektorem podczas wyborów 

uczelnianych. Od roku akademickiego 2016/2017 jestem członkiem Wydziałowego Zespołu 
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Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, a także członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla 

Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

 


