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1. Imię i nazwisko: Marta Dyszkiewicz Konwińska 

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

uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej: 

 1999 rok  – świadectwo dojrzałości - I Liceum Ogólnokształcące im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

 2004 rok  – tytuł lekarza stomatologa – Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego II 

Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

 2011 rok - stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy 

doktorskiej pt. STAN JAMY USTNEJ U PACJENTÓW W PRZEBIEGU CHEMIOTERAPII 

RAKA PŁUCA-promotor Prof. dr hab. Honorata Shaw -praca z wyróżnieniem 

 2012 rok - tytuł specjalisty w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - 

pod kierownictwem Prof. dr hab. Honoraty Shaw i Prof. dr hab. Beaty Czarneckiej 

 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UMP 

 10.2006-10.2010    Studia doktoranckie 

 04.2006-06.2011 Asystent do określonych zadań 

 06.2011-10.2013 Asystent z doktoratem 

 10.2013 - obecnie Adiunkt 

Oral Maxillo Facial Surgery Imaging Pathology KU Leuven, Belgia 

 10.2015-01.2016  Visiting Researcher  

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 

 11.2017 - obecnie Adiunkt 



2 
 

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.): 

Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Badanie ekspresji wybranych genów regulujących morfogenezę i metabolizm komórek 

błony śluzowej policzków na modelu zwierzęcym w hodowli pierwotnej in vitro. 

Na osiągnięcie naukowe składa się cykl czterech prac pod wyżej wymienionym tytułem, 

wszystkie prace zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach o sumarycznym 

IF=7.63 

W trzech pracach jestem pierwszym autorem, w jednej pracy jestem drugim równorzędnym 

współautorem. 

 

Tytuły publikacji: 

1. Expression of genes responsible for cell morphogenesis involved in differentiation in 

porcine buccal pouch mucosal cells during long-term primary culture and real-time 

proliferation in vitro. 

Dyszkiewicz-Konwińska M, Bryja A, Jopek K, Budna J, Khozmi R, Jeseta M, Bukowska D, 

Antosik P, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B. 

J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31,855-864. 

IF=1.469  MNiSW=20 

2. Expression of connexins in porcine buccal pouch mucosa cells during real-time long-term 

cell proliferation in vitro: a primary culture approach. 

Dyszkiewicz-Konwińska M, Bryja A, Jopek K, Budna J, Bukowska D, Antosik P, Bruska M, 

Nowicki M, Zabel M, Kempisty B. 

J Biol Regul Homeost Agents. 2017 ;31,567-577. 

IF=1.469  MNiSW=20 
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3. Expression of cell mitotic progression proteins and keratinocyte markers in porcine buccal 

pouch mucosal cells during short-term, real-time primary culture. 

Bryja A, Dyszkiewicz-Konwińska M, Budna J, Ciesiółka S, Kranc W, Borys S, Jeseta M, Urbaniak 

O, Bukowska D, Antosik P, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B. 

J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31,297-309. 

IF=1.469  MNiSW=20 

 

4. New Gene Markers for Metabolic Processes and Homeostasis in Porcine Buccal Pouch 

Mucosa during Cells Long Term-Cultivation-A Primary Culture Approach. 

Dyszkiewicz-Konwińska M, Nawrocki MJ, Huang Y, Bryja A, Celichowski P, Jankowski M, 

Błochowiak K, Mehr K, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B. 

Int J Mol Sci. 2018 ;19,1027-1043. 

IF=3.23   MNiSW=30 

 

Oświadczenia współautorów o indywidualnym udziale w poszczególnych 

publikacjach określono w Załączniku nr 5. 

 

Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników 

Błona śluzowa jamy ustnej ssaków charakteryzuje się unikatowymi, nieprzerwanie 

toczącymi się modyfikacjami zarówno na poziomie biochemicznym jak i morfologicznym. 

Zmiany te są w istotny sposób zależne od etapu rogowacenia. Ponadto utrzymanie 

"równowagi" między komórkami progenitorowymi keratynocytów, keratynocytami i 

fibroblastami jest kluczowe dla zachowania prawidłowej morfologii i funkcji błony śluzowej 

jamy ustnej (1). 

Podstawowa struktura błony śluzowej ulega modyfikacji w odpowiedzi na toczące się 

zmiany w jej środowisku takie jak: zmieniający się skład śliny, zmienne obciążenie siłami żucia, 
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a także przyjmowane leki. Architektura błony śluzowej jamy ustnej i jej metaboliczny status 

komórkowy są uznawane za istotne wykładniki określające fizjologiczny bądź patologiczny 

stan błony śluzowej jamy ustnej (2). Zarówno budowa jak i fizjologia błony śluzowej jamy 

ustnej odgrywają decydującą rolę w przenoszeniu sił żucia, a także chronią leżącą pod nią 

tkankę przed nadmiernym obciążeniem (3). Możemy wykorzystywać biomechaniczne 

parametry śluzówki jako podstawę do określenia odpowiedzi fizjologicznych w obrębie tej 

tkanki, w tym reakcje na bodźce do przebudowy, próg bólu uciskowego, moduł odkształcania 

tkanki oraz procesy resorpcji kości.  Błona śluzowa jamy ustnej jest wysoce odkształcalna i 

sprężysta pod wpływem ucisku, a jej cechy biomechaniczne korelują ściśle z jej funkcją oraz 

budową histologiczną danego obszaru (4). 

Błona śluzowa charakteryzuje się szybkim współczynnikiem gojenia. Procesy związane 

z regeneracją nabłonka błony śluzowej stanowią punkt wyjściowy do badań nad funkcją i 

potencjalnym zastosowaniem komórek macierzystych . Hodowle 3D z obszaru błony śluzowej 

jamy ustnej oraz odpowiedniki tkanek są już stosowane w chirurgicznych rekonstrukcjach w 

okulistyce czy też urologii i stopniowo znajdują zastosowanie w stomatologii (5,6).  

Błona śluzowa jamy ustnej została wyróżniona jako realne, alternatywne źródło 

komórek epitelium, ze względu na jej łatwe przygotowanie i odpowiednie cechy, takie jak: 

wyższy wskaźnik proliferacji, niższy stopnień zróżnicowania komórek dojrzałych i zwiększoną 

aktywność biologiczną w porównaniu z keratynocytami naskórka (7). 

Unikatowe właściwości błony śluzowej są źródłem intensywnych badań nad 

możliwością zastosowania jej w szeroko pojętej medycynie i stomatologii regeneracyjnej (8). 

Pomimo znacznej liczby publikacji dotyczących błony śluzowej jamy ustnej nadal brakuje 

pełnego obrazu morfogenezy i metabolizmu w obrębie tej tkanki. Dlatego też badania 

prowadzone w modelu zwierzęcym (gatunek: Świnia domowa, Sus scrofa domestica) mogą 

stanowić dodatkowe cenne źródło informacji o tej tkance. 

Z analiz histologicznych wynika, iż morfologia nabłonka błony śluzowej świńskiej 

przypomina ludzkie epitelium zarówno pod względem grubości jak i długości oraz odległości 

wpukleń międzybrodawkowych (9). 

Badania stanowiące podstawę cyklu habilitacyjnego prowadzono w warunkach 

hodowli pierwotnej wyprowadzonej z błony śluzowej świńskiego policzka. Komórki 
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pochodzące z hodowli pierwotnej wykazują duży stopień podobieństwa do  rzeczywiście 

obecnych w organizmie żywym, co zapewnia wysoką korelację z warunkami in vivo.  Hodowla 

pierwotna pozwala zatem na lepsze zrozumienie złożonych procesów fizjologicznych w 

obrębie komórek, które zachowują wiele ze swych pierwotnych funkcji pomimo 

„przeniesienia” ich do warunków in vitro (10). Najczęściej są to komórki ostatecznie 

zróżnicowane uzyskane bezpośrednio z dobrze poznanej tkanki, które zachowują prawidłową 

morfologię, funkcje, charakterystykę wzrostu, markery oraz ścieżki sygnalizacji i integralność 

genetyczną. W hodowli pierwotnej prowadzić można również komórki progenitorowe i 

macierzyste, co jest szczególnie istotne w przypadku jamy ustnej, gdzie mamy do czynienia z 

dużym potencjałem progenitorowym (11). 

Rozległa analiza komórek pierwotnych dostarcza pełnej i bardziej reprezentatywnej 

oceny procesów komórkowych, których nie można zaobserwować w unieśmiertelnionych 

liniach komórkowych. Hodowla pierwotna, która jest bardziej fizjologicznym modelem i 

bliższym warunkom in vivo, posiada duży potencjał i możliwości aplikacyjne w badaniach  

komórkowych, toksykologicznych, mechanizmów regeneracyjnych oraz w badaniach nad 

chorobami metabolicznymi i procesami nowotworzenia (12). 

Analiza ekspresji genów ma na celu zdobycie informacji o ich funkcji oraz umożliwia 

poznanie zależności pomiędzy zmiennością poziomu mRNA poszczególnych genów a 

wynikającymi z tego zmianami w statusie fizjologicznym i biochemicznym. Profile ekspresji 

reprezentują swego rodzaju „genetyczne odciski palców” lub inaczej katalog genów, które 

charakteryzują badaną komórkę lub tkankę i stanowią podstawę do rozpoczęcia badań nad jej 

podstawową biologiczną funkcją (13). 

Głównym celem badań była analiza zależności pomiędzy procesem proliferacji 

komórek błony śluzowej policzka świńskiego w układzie hodowli pierwotnej a ekspresją genów 

i dystrybucją kodowanych przez nie białek, kluczowych dla regulacji właściwego przebiegu 

różnicowania. Cel ten został zrealizowany za pomocą następujących celów szczegółowych: 

1. Badanie indeksu proliferacyjnego komórek pochodzących z hodowli pierwotnej 

wyprowadzonej z błony śluzowej policzka świńskiego, fazy adhezji komórek (faza lag) i fazy 

logarytmicznego wzrostu (faza log) 
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2.   Analiza poziomu mRNA koneksyn Cx40, Cx37, Cx45, Cx36, Cx43 i MAP1B, DAB2, FN1, SOX9, 

CXCL12 oraz Ki 67,PCNA, inwolukryny z wykorzystaniem techniki PCR w czasie rzeczywistym 

(ang. real–time quantative PCR) 

3.  Badanie ekspresji i dystrybucji białek kodowanych przez powyższe geny przy zastosowaniu 

mikroskopii konfokalnej 

4. Analiza profilu ekspresji genów przynależących do dwóch grup ontologicznych regulujących 

szlaki metaboliczne oraz homeostazę za pomocą mikromacierzy RNA 

 

Praca nr 1 

Expression of genes responsible for cell morphogenesis involved in differentiation in porcine 

buccal pouch mucosal cells during long-term primary culture and real-time proliferation in 

vitro. 

Dyszkiewicz-Konwińska M, Bryja A, Jopek K, Budna J, Khozmi R, Jeseta M, Bukowska D, 

Antosik P, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B. 

J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31,855-864. 

 

W tym badaniu analizowałam poziom ekspresji genów zaangażowanych w 

morfogenezę oraz zdolność różnicowania komórek w hodowli pierwotnej. Geny MAP1B, 

DAB2, FN1, SOX9 oraz CXCL12 zostały wybrane w oparciu o wyniki badań Budna i wsp. (2017)  

przeprowadzonych z wykorzystaniem oocytów świńskich (14). Ekspresja wyżej wymienionych 

genów była analizowana po każdym etapie hodowli in vitro (0-96h lag phase; 96-147h log 

phase)  w celu określenia "statusu różnicowania" komórek błony śluzowej policzka świńskiego. 

Komórki w prowadzonej hodowli prezentowały cechy morfologiczne fibroblastów i 

keratynocytów. Ich wysoki indeks proliferacyjny jest często przytaczany jako wyróżniająca 

cecha pozwalająca na potencjalne zastosowanie  jako modelu do badań nad regeneracją i 

procesami gojenia. Ich potencjał różnicowania w hodowli in vitro nie był jednak szeroko 

badany. 
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Materiał i metody 

Do badania wykorzystano materiał z rzeźni pochodzący od 80 młodych samic świńskich 

rasy rodzimej  z komercyjnej lokalnej hodowli. Średni wiek zwierząt wynosił 155 dni (w zakresie 

140-170 dni) i średnia waga wynosiła 100 kg (95-120 kg). Wszystkie zwierzęta hodowano w 

identycznych warunkach i karmiono tą samą paszą (w zależności od wieku i statusu 

reprodukcyjnego) 

Po uboju materiał z błony śluzowej policzka uzyskiwano w ciągu 40 minut i 

transportowano do laboratorium. Fragmenty tkanki przemywano dwukrotnie (D-PBS) (137 

mM NaCl, 27 mM KCl, 10 m Na2HPO4, 2 mM KH2PO4, pH 7,4). Powierzchnia błony śluzowej 

była separowana chirurgicznie przy użyciu sterylnych skalpeli chirurgicznych. Fragmenty 

tkanki inkubowano z 0,05% kolagenazą I (Sigma Aldrich, Madison, WI, USA) przez 40 minut w 

temperaturze 38 ° C w łaźni wodnej, a następnie dodawano 0,5% trypsyną / EDTA (Cascade 

Biologics, Portland, OR USA) przez 10 minut. Uzyskaną zawiesinę komórek przesączano przez 

sitko w celu usunięcia pozostałych fragmentów tkanki. Izolowane komórki płukano trzy razy 

poprzez wirowanie (10 min przy 200 x g) z modyfikowaną pożywką Eagle'a (DMEM, Sigma 

Aldrich, Madison, WI, USA), uzupełnioną gentamycyną (20 mg / ml) i 0,1% BSA. Końcowy osad 

komórek zawieszano ponownie w DMEM uzupełnionym 10% surowicą bydlęcą (FCS, Sigma 

Aldrich, Madison, WI, USA) i mieszaniną antybiotyków (10 U / ml penicyliny G, 10 mg / ml 

streptomycyny i 25 ng / ml amfoterycyny B.  Żywotność komórek oznaczona poprzez 

barwienie błękitem trypanu wynosiła 90 do 95%. Komórki hodowano w 37 °C przy 5% stężeniu 

CO2. Po osiągnięciu 70-80% konfluencji komórki pasażowano: płukano PBS, dodano 0,025% 

trypsynę / EDTA (Cascade Biologics, Portland, OR, USA), neutralizowano poprzez inhibitor 

0,0125% trypsyny (Cascade Biologics, Portland, OR, USA), odwirowano i zawieszano ponownie 

w ilości 2 x 104 komórek / cm2. Pożywkę hodowlaną zmieniano co trzy dni. 

Omówienie wyników 

W obrębie błony śluzowej policzka świńskiego oznaczono ekspresję mRNA MAP1B, 

DAB2, FN1, SOX9 i CXCL12, odpowiedzialnych za morfogenezę i różnicowanie komórek. 

Profil ekspresji genów oznaczono w odniesieniu do dwóch genów referencyjnych ACTB 

i HPRT. Po 30 dniach hodowli zaobserwowano istotnie zwiększoną ekspresję mRNA FN1. 

Ponadto wykazano zwiększoną ekspresję genu SOX9 po 7 i 30 dniach hodowli pierwotnej 
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(odpowiednio p <0,01 i p <0,001). Poziom mRNA CXCL12 był obniżony po 7, 15 i 30 dniach 

hodowli w porównaniu do kontroli.  

Nieustanne modyfikacje w obrębie komórek błony śluzowej jamy ustnej są często 

uznawane za ich zdolność do różnicowania lub odróżnicowywania  w warunkach in vivo i / lub 

in vitro. Dlatego sugeruje się, że komórki te posiadają wysoki potencjał progenitorowy, który 

zachowują w warunkach hodowli in vitro (15). Jak dotąd, w tym kontekście, profil ekspresji 

MAP1B, DAB2, FN1, SOX9 oraz CXCL12  nie był analizowany. 

Błona śluzowa jako model tkanki, która reprezentuje szybkie niezaburzone procesy 

gojenia spełnia kryteria stawiane poprzez wymogi inżynierii tkankowej oraz zabiegów 

przeszczepiania (16). Zdolność do identyfikacji populacji komórek macierzystych ma tu więc 

istotną wartość, gdyż prawdopodobieństwo długoterminowego sukcesu zabiegu rekonstrukcji 

tkanki w dużej mierze opiera się na zachowaniu macierzystystości / progenitorowości w 

obrębie jej komórek (17). Interesującą cechą czynnika SOX jest to, że może on działać jako 

regulator macierzystości i kompetencji komórek progenitorowych. Formeister i wsp. (2009) 

potwierdzili w swoich badaniach, że istnieją dwa różne poziomy ekspresji Sox9EGFP, określane 

jako Sox9EGFPHI i Sox9EGFPLO w obrębie krypty błony śluzowej jelita (18). Ponieważ różne 

poziomy czynników SOX wydają się mieć kluczowe znaczenie dla proliferacji i różnicowania 

komórek macierzystych, postawiłam hipotezę, że zróżnicowana ekspresja SOX9 może 

odgrywać podobną rolę w komórce macierzystej / progenitorowej w obrębie populacji 

komórek błony śluzowej policzka świńskiego. W badaniach własnych wykazano znacznie 

zwiększoną ekspresję SOX9 po 7 i 30 dniach hodowli in vitro (P <0,01 i P <0,05, odpowiednio).  

Na podstawie wyników innych autorów wykazujących zróżnicowany poziom mRNA 

Disabled-2 (DAB2) w raku jajnika (19) oraz jego obniżoną ekspresję w raku przełyku i okrężnicy 

(20) przeprowadziłam analizę ekspresji DAB2 w komórkach błony śluzowej policzka świni. 

DAB2 bierze udział w regulacji funkcji cytoszkieletu poprzez kontrolę pozycjonowania 

komórki,  indukcję adhezji makrofagów oraz regulację interakcji z innymi białkami 

zaangażowanymi w endocytozę (21). Ponadto białko to odgrywa ważną rolę w regulacji 

homeostazy oraz w procesie różnicowania nabłonka (22). W badaniu przeprowadzonym w 

modelu hodowli pierwotnej komórek błony śluzowej policzka wykazałam wzrost ekspresji 

genu DAB2 po 15 i 30 dniach. 
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Fibronektyna (FN) jest białkiem wydzielanym przez fibroblasty podczas rozwoju, 

gojenia się ran i innych procesów obejmujących przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej. 

Proces ten składa się z kilku etapów: wiązania FN do komórek, mechanicznego sprzężenia FN 

z cytoszkieletem przez integryny, wydłużenia włókienek poprzez polimeryzację FN (23). W 

badaniach własnych ekspresja mRNA FN1 była również podwyższona (po 30 dniach hodowli  

P <0,05).  

Białko MAP1B jest zlokalizowane w aksonach i ich prekursorach tak zwanych 

"mniejszych neurytach" (24). Vecino i wsp. (2001) zaobserwowali zwiększoną ekspresję 

MAP1B podczas regeneracji nerwów wzrokowych (25). W przedstawianej publikacji, po 15 i 

30 dniach hodowli in vitro także odnotowano  wzrost poziomu mRNA MAP1B. Można uznać, 

że obserwacje te potwierdzają dobrze już ugruntowaną wiedzę o wysokim potencjale 

regeneracyjnym błony śluzowej w obrębie jamy ustnej. Sugeruje się zatem, że istniejący 

potencjał regeneracyjny jest zawiadywany poprzez geny zaangażowane w regenerację 

neuronów, procesy gojenia oraz angiogenezę. 

 

Praca nr 2 

Expression of connexins in porcine buccal pouch mucosa cells during real-time long-term cell 

proliferation in vitro: a primary culture approach. 

Dyszkiewicz-Konwińska M, Bryja A, Jopek K, Budna J, Bukowska D, Antosik P, Bruska M, 

Nowicki M, Zabel M, Kempisty B. J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31,567-577. 

 

W powyższej pracy przedstawiłam wyniki analizy profilu ekspresji wybranych 

koneksyn: Cx40, Cx37, Cx45, Cx36 i Cx43 w trakcie proliferacji komórek błony śluzowej policzka 

in vitro w czasie rzeczywistym.  

Odpowiedni dialog międzykomórkowy jest warunkiem prawidłowego wzrostu i 

różnicowania komórek. Tworzą one sieć komunikacji obejmującą receptory błony komórkowej 

i macierzy zewnątrzkomórkowej, w której oba te komponenty są odpowiedzialne za transport 

substancji między komórkami. Budowa tkanki jest ściśle powiązana z modyfikacjami 
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biochemicznymi i morfologicznymi na poziomie komórki oraz powiązanymi z nimi ścieżkami 

sygnalizacyjnymi (26,27). 

W badaniu odnotowałam ekspresje wybranych koneksyn w hodowli pierwotnej błony 

śluzowej policzka świńskiego, co sugeruje obecność połączeń typu neksus (GJC-ang. gap 

junction communication) działających między tymi komórkami w warunkach in vitro. 

Potwierdziłam również obserwacje innych autorów (28), że Cx43 może odgrywać istotną rolę 

w strukturze GJC (gap junction communication). 

Materiał i metody: 

Do badania wykorzystano materiał z rzeźni pochodzący od 80 młodych samic świńskich 

rasy rodzimej  z komercyjnej lokalnej hodowli. Średni wiek zwierząt wynosił 155 dni (w zakresie 

140-170 dni) i średnia waga wynosiła 100 kg (95-120 kg). Wszystkie zwierzęta hodowano w 

identycznych warunkach i karmiono tą samą paszą (w zależności od wieku i statusu 

reprodukcyjnego). 

Z wykorzystaniem techniki RT-qPCR zbadano ekspresję Cx36, Cx37, Cx40, Cx43 i Cx45 

w komórkach błony śluzowej policzka świńskiego podczas ich długoterminowej proliferacji w 

czasie rzeczywistym w warunkach in vitro.  Profil ekspresji wybranych koneksyn analizowano 

po 7, 15 i 30 dniach hodowli pierwotnej. Podczas 243 godzin hodowli analizowano wskaźnik 

proliferacji komórek w czasie rzeczywistym za pomocą RTCA (real time cel analyzer). Znaczący 

wzrost proliferacji odnotowano pomiędzy 72-196 h i pomiędzy 168-243h. 

Omówienie wyników: 

W badaniu zaobserwowałam istotny wzrost ekspresji  Cx43 po 30 dniach hodowli, w 

przeciwieństwie do Cx36, której poziom po tym czasie odnotował znaczący spadek . 

Obserwacja różnego profilu ekspresji koneksyn w obrębie fizjologicznej hodowli komórkowej 

z błony śluzowej daje nowe spojrzenie na ich rolę w homeostazie.  Jak dotąd, większość analiz  

skupiało się na roli koneksyn w patofizjologii. Podjęte przeze mnie badania wskazują na 

obecność funkcjonalnych połączeń typu neksus pomiędzy komórkami błony śluzowej 

policzków w warunkach fizjologicznych.  
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Prawidłowe gojenie rany jest podstawowym warunkiem utrzymania homeostazy w 

obrębie tkanki. Co ciekawe, błona śluzowa jamy ustnej goi się szybciej niż skóra równocześnie 

tworząc mniejszą bliznę lub jej całkowity brak zarówno u ludzi jak i zwierząt (29). 

Biorąc pod uwagę, że koneksyny odgrywają kluczową rolę w procesie gojenia, ważne 

jest, aby poznać ich ekspresję w obrębie zdrowej jak i zranionej tkanki, zarówno w warunkach 

in vitro, jak i in vivo. Ponadto, ze względu na wysoki potencjał proliferacyjny błona śluzowa 

jamy ustnej stanowi doskonały model dla analizy mechanizmów regeneracji. Powszechnie 

wiadomo, że koneksyna Cx43 podlega ekspresji w co najmniej 35 tkankach oraz w ponad 35 

typach komórek, w tym kardiomiocytach , keratynocytach , astrocytach , śródbłonku i 

komórkach mięśni gładkich (30-34). Białko Cx43 było już wcześniej przedmiotem analiz w 

obrębie zdrowej błony śluzowej (35). Według naszej najlepszej wiedzy, ekspresja Cx45 w 

prawidłowej śluzówce jamy ustnej jest opisana w badaniu własnym po raz pierwszy.  Jest to 

również interesujące w kontekście trwających badań nad korelacją zmian w ekspresji Cx43 w 

tkance serca oraz błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów dotkniętych kardiomiopatią 

arytmogenną (36). W przyszłości mogą stać się markerem świadczącym o istnieniu choroby 

serca ale oznaczanym z poziomu błony śluzowej jamy ustnej. 

Koneksyny pełnią rolę w stabilizacji układu naczyniowego błony śluzowej jelit. Myszy 

pozbawione Cx37 i Cx40 cierpią na krwotoki w obrębie tkanki żołądkowo-jelitowej (37). W 

badaniach własnych poziom mRNA Cx37 i Cx40 nie zmienił się w stosunku do kontroli. 

Odnotowano natomiast istotny spadek ekspresji Cx36 po 30 dniach hodowli.  

Podsumowując, stworzenie modelu zwierzęcego opartego na hodowli pierwotnej 

umożliwia analizę potencjalnej funkcji koneksyn w warunkach in vitro- najbardziej zbliżonych 

do fizjologicznych. Pełne zrozumienie tych procesów dostarczy istotnych informacji dla 

rozwoju przyszłych działań terapeutycznych, na przykład wykorzystania roli koneksyn w 

zawiadywaniu funkcjami regeneracyjnymi w obrębie tkanki (38). Wsparcie terapii na bazie 

komórek macierzystych za pomocą ścieżek regulacyjnych koneksyn może stać się jedną z 

uzupełniających koncepcji w medycynie regeneracyjnej. 
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Praca nr 3 

Expression of cell mitotic progression proteins and keratinocyte markers in porcine buccal 

pouch mucosal cells during short-term, real-time primary culture 

Bryja A, Dyszkiewicz-Konwińska M, Budna J, Ciesiółka S, Kranc W, Borys S, Jeseta M, Urbaniak 

O, Bukowska D, Antosik P, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B.  

J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31,297-309. 

 

       W powyższej publikacji oznaczyłam w komórkach błony śluzowej policzka świńskiego 

poziom mRNA markerów proliferacji i różnicowania: Ki 67, PCNA oraz inwolukryny. Ponadto, 

przeprowadziłam analizę ekspresji i dystrybucji białek kodowanych przez wspomniane 

powyżej geny. 

Materiał i metody 

Ekspresję mRNA Ki 67, PCNA oraz inwolukryny oznaczono za pomocą techniki RT-qPCR.  

Do badania proliferacji komórek w czasie rzeczywistym wykorzystano system RTCA (ang. real-

time cellular analyzer). 

Analizę ekspresji i dystrybucji białek Ki 67, PCNA oraz inwolukryny przeprowadziłam z 

wykorzystaniem metody immunofluorescencyjnej oraz mikroskopii konfokalnej. W tym celu 

komórki były zbierane co 24h i utrwalane stosując roztwór aceton-metanol w proporcji 1: 1  

(v / v). 

 

Omówienie wyników 

Wyniki analiz RT-qPCR wykazały najwyższą ekspresję Ki-67 po 168h  w porównaniu do 

24, 72, 96 i 144 godzin (P <0,001) . Nie odnotowano ekspresji Ki-67 w 48, 120 i 168 godzinie . 

Co więcej, transkrypt Ki-67 nie został wykryty w komórkach przed hodowlą (0 godz.). Podobnie 

odnotowano zwiększoną ekspresję PCNA w 168 godzinie  w porównaniu do 72, 96 i 144 godzin 

(P <0,001) . Nie wykryto produktu PCR w materiale w 0 i 24 godzinie. Ekspresję mRNA w 

inwolukrynie najwyższą oznaczono po 48 i 168 godzinach (P <0,001) . Podobnie jak w 



13 
 

przypadku Ki-67, nie wykryliśmy transkryptu inwolukryny przed hodowlą w godzinie 0. W 

porównaniu do pozostałych transkryptów inwolukryna wykazała najwyższą ekspresje mRNA 

zaobserwowaną po 24, 72, 96, 144 i 168 godzinach (P<0,001;P<0.01;P<0,05). Nie odnotowano 

różnic w ekspresji po 48 i 120 godzinach hodowli in vitro. 

Podsumowując, ekspresja wszystkich badanych genów (Ki67, PCNA i inwolukryna) była 

oznaczalna w komórkach pochodzących z hodowli pierwotnej błony śluzowej policzka 

świńskiego. Sugeruje się zatem, że mogą one posłużyć jako markery proliferacji i różnicowania 

w hodowli tych komórek. Zarówno PCNA, jak i Ki67 są proponowanymi markerami w 

prognostyce dysplazji i nowotworów jamy ustnej (39). Inwolukryna, ze względu na jej 

heterogenną ekspresję związaną z etapem różnicowania, jako marker patologii ma w tej chwili 

znikome zastosowanie (40). Będąc silnym markerem końcowej fazy różnicowania jest 

najczęściej odnajdywana w powierzchownej warstwie nabłonka. Jej negatywna ekspresja 

oznaczana jest w populacji nabłonkowych komórek progenitorowych (41). 

Analiza przeprowadzona w powyższym badaniu dostarcza nowej wiedzy niezbędnej do 

stworzenia swego rodzaju przewodnika po etapach proliferacji i różnicowania w obrębie 

hodowli pierwotnej błony śluzowej policzka. 

 

Praca nr 4 

New Gene Markers for Metabolic Processes and Homeostasis in Porcine Buccal Pouch 

Mucosa during Cells Long Term-Cultivation — A Primary Culture Approach 

Dyszkiewicz-Konwińska M, Nawrocki MJ, Huang Y, Bryja A, Celichowski P, Jankowski M, 

Błochowiak K, Mehr K, Bruska M, Nowicki M, Zabel M, Kempisty B.  

Int J Mol Sci. 2018 ;19,1027-1043. 

                  Przeprowadzone przez nasz zespół wcześniejsze badania oparte na analizie 

mikromacierzy RNA (Bryja i wsp. 2016) wykazały, że profil ekspresji genów był ściśle związany 

z określonymi przedziałami czasowymi długotrwałej hodowli pierwotnej komórek błony 

śluzowej policzka (42).  Ponadto, za pomocą systemu RTCA odnotowano podwyższony indeks 

proliferacji tych komórek w czasie rzeczywistym. Wykazano tym samym, że komórki błony 

śluzowej podlegały proliferacji i różnicowaniu podczas prowadzenia hodowli in vitro (43). 
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Wykorzystując technikę mikromacierzy ekspresyjnych, w pracy nr 4 wskazałam „mapy” 

nowych genów i/lub o znanych wcześniej funkcjach, które mogą zostać uznane jako markery 

metabolizmu oraz homeostazy komórek błony śluzowej policzka w hodowli pierwotnej. 

Identyfikacja znaczących zmian ekspresji genów w obrębie grup ontologicznych: "pozytywna 

regulacja procesu metabolicznego" (GO: 0009893) oraz "regulacja procesu homeostazy" (GO: 

0032844) sugeruje, że komórki pochodzące z hodowli pierwotnej błony śluzowej policzka 

tworzą typ tkanki funkcjonującej jako "metaboliczny bioreaktor ".  

Materiał i metody: 

             Analiza zmian transkryptomu komórek błony śluzowej policzka świńskiego w 

długotrwałej hodowli pierwotnej została przeprowadzona za pomocą mikromacierzy 

ekspresyjnych (Affymetrix GeneChip Porcine Gen 1.1 ST Array). Całkowite RNA zostało 

wyizolowane przy wykorzystaniu komercyjnie dostępnych zestawów. RNA (100ng) poddano 

następnie amplifikacji z wykorzystaniem transkrypcji in vitro, znakowaniu i hydrolizie 

uzyskanego materiału na fragmenty. Tak przygotowany cDNA został poddany hybrydyzacji z 

sondami znajdującymi się na powierzchni  mikromacierzy. Analizę uzyskanych wyników 

wykonano przy użyciu pakietu Bioconductor będącego elementem języka programistycznego 

R. Zastosowane macierze nie posiadają sond typu „mismatch” do korekcji tła, dlatego też 

przeprowadzono normalizację i odcięcie tła za pomocą algorytmu RMA (ang. Robust 

Multiarray Averaging). Następnie dokonano analizy uzyskanych wyników poprzez 

wyznaczenie zmiany ekspresji genów. Przy pomocy pakietu GeneAnswers ekspresja genów 

różniących się statystycznie przy ustalonym odcięciu +/-2 została przyporządkowana do 

określonych grup funkcyjnych Gene Ontology.  

                 Odnotowano znaczące zmiany ekspresji genów biorących udział w regulacji procesu 

migracji komórek. Przeprowadzono analizę dwóch grup ontologicznych: "pozytywna regulacja 

procesu metabolicznego" (GO: 0009893) oraz "regulacja procesu homeostazy" (GO: 0032844).  

Na podstawie wyników analizy mikromacierzy RNA wyselekcjonowano trzy geny z każdej 

„heatmapy“, których ekspresja ulegała zmianom na najwyższym, średnim i najniższym 

poziomie. Walidacja ekspresji wybranych genów została wykonana przy użyciu metody RT-

qPCR. 

 



15 
 

Omówienie wyników: 

                  W badaniach własnych analizowano poziom ekspresji 12258 genów w określonych 

przedziałach czasowych hodowli pierwotnej komórek błony śluzowej policzka. Wykazano 

zmianę poziomu 131 transkryptów, z których wyselekcjonowano 17 należących do dwóch grup 

ontologicznych genów regulujących procesy metabolizmu i homeostazy. Odnotowano, że 

zmiany ekspresji pięciu transkryptów (ITGB3, TGFB1, LYN, ETS1 i PTGS2) były zbliżone w obu 

badanych grupach ontologicznych. Poziom mRNA integryny ITGB3 (ang. Integrin subunit beta 

3) oraz transformującego czynnika wzrostu TGFB1 (ang. transforming growth factor beta 1) 

był podwyższony po siedmiu dniach hodowli. Po upływie 15 dni zaobserwowano natomiast 

znaczący spadek ekspresji ITGB3 i TGFB1 w obu badanych grupach ontologicznych. Co 

ciekawe, w końcowej fazie hodowli (po 30 dniach) wykazano wzrost poziomu tych 

transkryptów. Integryny są heterodimerycznymi glikoproteinami powierzchni komórki 

składającymi się z podjednostek α i β, które łączą macierz zewnątrzkomórkową z 

cytoszkieletem (44). Działające siły mechaniczne wiązania macierz – integryna - cytoszkielet 

mają kluczowe znaczenie dla żywotności komórek, morfologii i funkcji narządów. Integryny 

odgrywają istotną rolę w odpowiedzi błony śluzowej jamy ustnej na obciążenia związane z 

siłami żucia.  Wyniki prezentowane w publikacji nr 4 wskazują na wzrost ekspresji ITGB3 w 

miarę różnicowania komórek. Integryny pełnią też istotną rolę w ścieżce sygnalizacyjnej TGFB1 

w obrębie nabłonka (45). TGFB1 jest znanym mediatorem różnicowania fibroblastu do 

miofibroblastu w ścieżce sygnalizacyjnej SMAD. Wpływa także na szereg innych procesów 

komórkowych, w tym na migrację oraz proliferację. TGFB1 zapoczątkowuje proces naprawy 

tkanek, m.in. przyciągania komórek zapalnych, indukcji angiogenezy i regulacji mediatorów 

stanu zapalnego (46).  

                        W badaniach własnych obserwowano, że zmiany ekspresji protoonkogenów LYN 

oraz EST1 również były zbliżone w obu badanych grupach ontologicznych. Powszechnie 

wiadomo, że EST1 jest czynnikiem transkrypcyjnym regulującym ekspresję genów 

zaangażowanych w przebudowę macierzy zewnątrzkomórkowej (47). EST1, podobnie jak LYN, 

zapobiega różnicowaniu komórek plazmatycznych. Analiza RT-qPCR wykazała obniżenie 

poziomu tych transkryptów pod koniec prowadzenia hodowli. 

                  Profil ekspresji PTGS2, znanego jako cyklooksygenaza 2 (COX2), był również 

porównywalny w obu analizowanych grupach ontologicznych genów regulujących metabolizm 
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i homeostazę. PTGS2 katalizuje syntezę prostaglandyn z kwasu arachidonowego, działając 

zarówno jako dioksygenaza, jak i peroksydaza. Cyklooksygenazy występują w co najmniej 

dwóch izoformach, PTGS1 (COX1) i PTGS2 (COX2). PTGS2 odgrywa istotną rolę w inicjowaniu 

stadiów kancerogenezy [48, 49]. Jego nadekspresja została dobrze udokumentowana w raku 

jamy ustnej [50,51). Wyniki Vogiagis Di wsp. (2000) wskazują na ekspresję PTGS2 w obrębie 

niezmienionej błony śluzowej na modelu zwierzęcym. 

                 Wzrost ekspresji COX2 jest jednak powiązany z reakcją na uszkodzenie błony 

śluzowej i uruchomieniem kaskady procesów naprawczych (52). Mogłoby to uzasadniać jego 

zwiększoną ekspresje w komórkach hodowli wyprowadzonych z chirurgicznie pobranego 

fragmentu tkanki błony śluzowej policzka. Ponadto funkcja ochronna jaką w jamie ustnej pełni 

błona śluzowa powoduje ciągłą przebudowę tkanki w odpowiedzi na stale drażniące czynniki. 

Nadekspresja COX2 obserwowana jest również w przebiegu zapalenia błony śluzowej ( oral 

mucositis ) oraz w uszkodzeniach polekowych w obrębie przewodu pokarmowego (53,54). 

                  Podsumowując, podczas prowadzenia hodowli pierwotnej komórek błony śluzowej 

policzka wykazano zmiany ekspresji genów zaangażowanych w dwie grupy ontologiczne: 

"pozytywną regulację procesu metabolicznego" (GO 0009893) i "regulację procesu 

homeostazy" (GO: 0032844). Zidentyfikowano nowe geny, które mogą posłużyć jako markery 

opisanych powyżej  procesów w komórkach błony śluzowej w modelu zwierzęcym. Hodowla 

pierwotna charakteryzuje się ograniczoną, skończoną liczbą proliferacji, podobnie jak w 

warunkach in vivo. Na podstawie przedstawionych wyników można zasugerować, że zmiany 

w ekspresji wybranych grup ontologicznych odzwierciedlają procesy związane z 

zaprogramowaną żywotnością analizowanych komórek (55). Kontynuacja tych badań może 

przybliżyć nas do wyjaśnienia w jaki sposób ścieżki sygnalizacyjne regulowane przez wskazane 

powyżej geny zarządzają procesami żywotności i starzenia komórkowego. 

 

Wnioski wspólne z cyklu prac przedstawionych do wniosku habilitacyjnego 

          Błona śluzowa jest tkanką podlegającą ciągłym przemianom zarówno morfologicznym, 

jak i biochemicznym. Procesy jakim podlega sprawiają, że komórki budujące strukturę błony 

śluzowej posiadają znaczne zdolności regeneracyjne. Przedmiotem moich badań były komórki 

błony śluzowej policzków świńskich utrzymywane w długotrwałej hodowli pierwotnej. Z uwagi 
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na duże podobieństwo filogenetyczne, badania wykonywane na komórkach izolowanych od 

świni wydają się stanowić dogodny model doświadczalny. 

Badania przedstawione w powyższej rozprawie habilitacyjnej polegały na analizie 

ekspresji wybranych genów, które regulują procesy związane z: (1)  regulacją proliferacji i 

różnicowania, (2) obecnością sieci połączeń typu neksus potwierdzających aktywną 

komunikację międzykomórkową, oraz (3) metabolizmem i homeostazą komórek 

pochodzących z hodowli pierwotnej błony śluzowej policzków. Wymienione powyżej procesy 

zostały przeanalizowane przeze mnie na poziomie molekularnym poprzez ocenę ekspresji 

takich genów jak: MAP1B, DAB2, CXCL12, FN1 oraz SOX9. Zaobserwowany wzrost  poziomu 

powyższych transkryptów może sugerować ich wykorzystanie jako nowe markery procesów 

związanych z proliferacją i różnicowaniem się komórek błony śluzowej policzków świń w 

warunkach długotrwałej hodowli in vitro. Ponadto, w komórkach tych odnotowano ekspresję 

genów kodujących białka koneksyny (Cx40, Cx37, Cx45, Cx36, Cx43) , co sugeruje obecność 

aktywnych połączeń typu neksus. Połączenia typu neksus są odpowiedzialne za transport 

jonów i małych białek (<1 kDa) pomiędzy komórkami. Wykazanie w moich badaniach ekspresji 

genów kodujących koneksyny może przyczynić się do utworzenia modelu opartego na hodowli 

pierwotnej i służącego do badań nad transportem i metabolizmem leków oraz nad 

mechanizmami gojenia.  Ponadto przeprowadzone analizy umożliwiły mi wskazanie, które 

geny z całego transkryptomu świni mogą stanowić nowe markery molekularne zaangażowane 

w regulację metabolizmu i homeostazy w komórkach błony śluzowej policzków. Za pomocą 

mikromacierzy ekspresyjnych wskazałam następujące geny: SCARB1, PTGS2, DUSP5, ITGB3, 

PLK2, CCL2, TGFB1, CCL8, RFC4, LYN, ETS1, REL, LIF, SPP1, i FGER1G. 

  Homeostaza jest zależna od procesów zaprogramowanej żywotności komórki i jej 

starzenia. Ocena wymienionych cech komórkowych w przypadku inżynierii tkankowej jest 

niezwykle istotna dla powodzenia zabiegu. Przeprowadzone powyżej badania ekspresji w 

obrębie prawidłowych komórek uzupełniają dodatkowo wiedzę o etapach na których może 

dojść do zaburzeń na poziomie komórkowym prowadzących do kancerogenezy.  

Zaletą hodowli pierwotnej jest jej podobieństwo do warunków in vivo. Powyższe 

badania dają  pogląd na podstawowe procesy molekularne zachodzące w komórkach błony 

śluzowej jamy ustnej w warunkach in vitro i mogą posłużyć jako punkt odniesienia dla badań 

klinicznych. 
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5.Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych  

Mój dorobek naukowy poza cyklem przedstawionych prac można podzielić na 4 grupy 

tematyczne: 

a) materiały stomatologiczne 

b) radiologia stomatologiczna 

c) błona śluzowa jamy ustnej  

d) inne 

 

Ad a) 

  Moja droga naukowa od początku związana jest z Katedrą Biomateriałów i Stomatologii 

Doświadczalnej UMP. Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich prowadziłam badania nad 

siłą wiązania cementu adhezyjnego do szkliwa i porcelany oraz nad zastosowaniem i 

utrzymaniem uszczelniaczy bruzd. Efektem tych badań były prace opublikowane w polskich 

czasopismach stomatologicznych: 

 - A laboratory evaluation of the influence of different adhesive cements on the bond 

strength between porcelain and enamel. Nowa Stom.: 2006; 11, 19-22. 

- Assessment of preventive oral health program in patients with mental retardation. Pediat. 

Med. Rodz. 2009 ;5, 271-275. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najwyższe wartości 

naprężenia stycznego (MPa) zarejestrowano, gdy czynnikiem łączącym ceramikę ze szkliwem 

zębów bydlęcych był cement adhezyjny Panavia F oraz że materiały uszczelniające na bazie 

cementów szkło-jonomerowych wykazały dłuższą retencję na powierzchniach żujących zębów 

trzonowych stałych. 

Ad b) 

W tej grupie wyróżniłam 6 prac dotyczących zastosowania technik obrazowania w 

obrębie twarzoczaszki opartych na tomografii stożkowej. Tomografia stożkowa jest 
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nowoczesną, ciągle rozwijającą się metodą radiologiczną, która umożliwia użycie niskich 

dawek promieniowania do szczegółowego obrazowania obszaru twarzoczaszki oraz do 

wykonania rekonstrukcji 3D. 

W pracach “Use of cone beam computed tomography in diagnosis of fracture of 

condylar process - case description.” (Mag. Stom.:2013; 23, 5, 40-42.) oraz “The evaluation 

of impacted canines in cone beam computed tomography (CBCT)” (Now. Lek: 2010 ;79, 4, 

294-297.) opisano skuteczne wykorzystanie technik CBCT (tomografii stożkowej) do oceny 

nieprawidłowości rozwojowych, urazów w obrębie twarzoczaszki oraz patologii w obrębie 

zatok przynosowych (The use of cone beam computed tomography in dentistry and ear, nose 

and throat medicine. Now. Lek.:2012;81,653-657). Obrazy z tomografii stożkowej okazały się 

niezbędne w tworzeniu przydatnych klinicznie rekonstrukcji 3D. 

Kolejny cykl 3 prac dotyczył możliwości wykorzystania tomografii stożkowej do oceny 

próchnicy na powierzchniach stycznych, żujących oraz w sąsiedztwie uzupełnień na bazie 

metalu (prace: Evaluation of diagnostic efficacy of cone-beam computed tomography in 

detection of interproximal carious lesions. Mag. Stom. 2012; 22, 22-26, Diagnostic accuracy 

of cone beam computed tomography compared with intraoral radiography for the detection 

of noncavitated occlusal carous lesions. Caries Res. 2014 ;48, 461-466, The influence of 

amalgam fillings on the detection of approximal caries by cone beam CT: in vitro study. 

Dentomaxillofac. Radiol.2014 ;43,7) 

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono niską przydatność badania tomografii z 

promieniem stożkowym w diagnostyce próchnicy szkliwa na powierzchniach stycznych zębów 

i podobnie ograniczoną przydatność tej techniki w diagnostyce próchnicy zębiny. Obecność 

uzupełnień amalgamatowych dodatkowo obniżała czułość tego badania ze względu na 

obecność licznych artefaktów. 

Ad c)  

Moje zainteresowania naukowe dotyczące problematyki związanej z błoną śluzową 

jamy ustnej sięgają okresu przygotowania pracy doktorskiej. Głównym tematem rozprawy 

doktorskiej była ocena zmian błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów w przebiegu 

chemioterapii raka płuca. Badania te pod kierownictwem prof. Honoraty Shaw 
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przeprowadziłam we współpracy klinicznej z prof. Rodrygiem Ramlau ówczesnym 

ordynatorem Oddziału Onkologii Pulmonologicznej WCCPiG w Poznaniu. 

W badaniach tych wykazano, że prawidłowa higiena jamy ustnej może zmniejszać 

negatywne następstwa zastosowania chemioterapii (oral mucositis) u chorych na raka płuca. 

Wyniki uzyskane podczas badań przedstawiono w kolejnej publikacji wskazując na 

wieloczynnikowe podłoże powstawania oral mucositis, a jednym z czynnikow ryzyka była 

nieprawidłowa higiena oraz użytkowanie osiadającego uzupełnienia protetycznego 

(publikacja: Oral health status in patients undergoing chemotherapy for lung cancer. Open 

J. Dent. Oral Med. 2014: 2, 17-21, prezentacja ustna na konferencji 88th General Session & 

Exhibition of the IADR. Barcelona, Spain, July 14-17, 2010.) 

Badania nad wpływem chemioterapii na błonę śluzową uzupełniono o analizę ekspresji 

wybranych genów w obrębie komórek nabłonka błony śluzowej jamy ustnej pod wpływem 

niskich dawek promieniowania (publikacja: Analysis of FDXR and CDKNIA genes expression 

changes within the buccal mucosa under the influence of low doses of radiation from cone 

beam computed tomography examination. Mag. Stom. 2016; 26, 20-23.) 

We wnioskach wskazano na zmienne osobniczo ekspresje genów związanych ze 

stresem oksydacyjnym i mechanizmami naprawczymi DNA.  

W kolejnych pracach grupę badawczą stanowili pacjenci z rozpoznanym zespołem 

jadłowstrętu psychicznego. W badanej grupie stwierdzono zmiany w makroskopowej 

strukturze błony śluzowej jamy ustnej o wieloczynnikowym podłożu. Ich rozwój wydaje się być 

bezpośrednio związany z utratą ochronnej funkcji śliny, czego dowodem jest zmniejszona 

wartość pH w niestymulowanej i stymulowanej ślinie całkowitej (publikacja: Macroscopic 

evaluation of the oral mucosa and analysis of salivary pH in patients with anorexia nervosa. 

Psychiat. Pol. 2014; 48,  453-464., Salivary enzyme activity in anorexic persons - a controlled 

clinical trial.  Clin. Oral Investig. 2015 ;19, 1981-1989. 

 Moje ostatnie zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących zdolności 

proliferacyjnych oraz regeneracyjnych błony śluzowej, w których cześć badań była realizowana 

na modelu zwierzęcym. Badania prowadzone były w hodowli pierwotnej wyprowadzonej z 

komórek zarówno keratynocytów jak i fibroblastów pochodzących z policzka świńskiego.  
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Z pomocą RT q PCR oraz mikromacierzy RNA określano profil ekspresji wybranych genów z 

różnych grup ontologicznych związanych między innymi z morfogeneza, homeostaza, 

zdolnościami proliferacyjnymi i trans dyferencjacja. Wyniki tych badań przedstawiono w 

następujących publikacjach: 

- Does migrative and proliferative capability of epithelial cells reflect cellular developmental 

competence? Med. J. Cell Biol. 2018; 6, 1-7.,  

- The biomedical aspects of oral mucosal epithelial cell culture in mammals., J. Biol. Regul. 

Homeost. Agents. 2017; 31, 81-85.,  

- Carcinogenesis in mammalian oral mucosa from the perspective of biomedical research. 

Med. Wet. 2017 ;73, 82-87.,  

- The differentiation and transdifferentiation of epithelial cells in vitro - is it a new strategy 

in regenerative biomedicine? Med. J. Cell Biol.  2018 ;6, 27-32.,  

- Differential expression and distribution of cytokeratins and vimentin in buccal pouch 

mucosal cells during real-time cell proliferation: research based on a porcine model.” J. Biol. 

Regul. Homeost. Agents. 2016 ;30,951-960. 

Ad d) 

Wśród prac o różnorodnej tematyce wyróżniłabym badania dotyczące ekspresji 

wybranych genów zawiadujących metabolizmem, proliferacją oraz biosyntezą w obrębie 

komórek ziarnistych oocytów ludzkich i odzwierzęcych. Celem eksperymentów w omawianych 

pracach było zbadanie wpływu czasu prowadzenia hodowli pierwotnej komórek ziarnistych 

oocytów (hodowla krótkoterminowa i długoterminowa) zarówno na ekspresję, jak i 

dystrybucję analizowanych białek.  Badania te były prowadzone w Katedrze i Zakładzie 

Anatomii Prawidłowej (Prof. dr hab. Małgorzata Bruska) oraz Histologii i Embriologii UMP 

(Prof. dr hab. Michał Nowicki), a ich wyniki zostały opublikowane w poniższych pracach: 

- Positive regulation of RNA metabolic process ontology group highly regulated in porcine 

oocytes matured in vitro: a microarray approach. Biomed Res. Int. 2018;Vol.2018,ID 2863068 

- Expression profile of genes regulating steroid biosynthesis and metabolism in human 

ovarian granulosa cells - a primary culture approach. Int. J. Mol. Sci.2017;12, 1-14 
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Joanna Budna, Piotr Celichowski, Artur Bryja, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Michal Jeseta, 

Dorota Bukowska, Paweł Antosik, Klaus Peter Brüssow, Małgorzata Bruska, Michał Nowicki, 

Magdalena Zabel, Bartosz Kempisty. 

- Significant down-regulation of "Biological Adhesion" genes in porcine oocytes after IVM. 

Int. J. Mol. Sci.2017, 18, 1-19. 

- Association between expression of cumulus expansion markers and real-time proliferation 

of porcine follicular granulosa cells in a primary cell culture model. J. Biol. Regul. Homeost. 

Agents.:2016: 30, 971-984. 

 

6. Analiza bibliometryczna 

Cykl złożonych prac IF=7,633 

Łączna punktacja poza cyklem: IF = 25,466;   KBN/MNiSW = 438 

Liczba cytowań (Web of S.cience) = 25;   

Indeks Hirscha = 3 

 

7. Odbyte staże i szkolenia 

 University of Maryland, Dental School, Baltimore, USA Ergonomia oraz metody 

nauczania w stomatologii 06.12-20.12.2006 

 University of Edinburgh, Szkocja- Summer School for teachers in Medical English 

Programs 12.08-20.08 2008 

 Pomorski Uniwersytet w Szczecinie, Katedra i Zakład Ortodoncji Staż z zakresu 

ortodoncji dla lekarzy ogólnie praktykujących pod kierownictwem prof.Krzysztofa 

Woźniaka 01.03-28.03.2011 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zdrowie publiczne w praktyce stomatologicznej 

07.03-20.03.2011 

 Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia, Advanced Medical Imaging 10.2015-01.2016 
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Badania naukowe prowadziłam pod kierownictwem prof. Reinhilde Jacobs, kierownika 

Zakładu Oral Maxillo Facial Surgery and Imaging Pathology - wiodącego ośrodka w Unii 

Europejskiej w zakresie metod zaawansowanego obrazowania w obrębie 

twarzoczaszki. Projekt naukowy dotyczył zastosowania tomografii stożkowej i 

obrazowania 3D w ocenie wyników leczenie rozszczepów podniebienia 

Wybrane szkolenia: 

 Zasady współczesnej endodoncji: Kielce, 23-24.11.2008, dr Tomasz Zbożeń 

 Zawansowana endodoncja: Sopot, 03.2009, prof. Arnaldo Castelucci 

 Nowoczesne koncepcje leczenia i zarzadzania tkankami przy użyciu technik sterowanej 

regeneracji kości i tkanek: Kraków 10-11.04.2010, prof. Mariano Sanz 

 Podstawy chirurgii periodontologicznej oraz mikrochirurgii: Kraków ,10-11.09.2010, dr 

Witold Jurczyński 

 Radiologia stomatologiczna w ramach European Academy of Dento Maxillo Facial 

Radiology Junior Meeting: Freiburg 08-10.02.2015  

 How to conduct an OSCE and give constructive feedback, Edinburgh -Poznan Joint 

meeting 4-5.10.2017 

 Zaawansowane techniki laboratoryjne w zakresie prowadzenia hodowli komórek 

macierzystych z obrębu jamy ustnej: Kings’ College Londyn, Department of Craniofacial 

Development, Center for Regenerative Dentistry 26.02-01.03.2018 

 

8.Kierowanie krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 

 Zastosowanie techniki PCR-Array w ocenie stanu błony śluzowej jamy ustnej w 

przebiegu chemioterapii raka płuca. Numer projektu badawczego NCN N N403 

597438; główny wykonawca; Termin realizacji 2010-2011 rok 

 Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i czynności gruczołów ślinowych u pacjentów z 

zaburzeniami odżywiania typu anorexia nervosa. Numer projektu badawczego UMP 

502-14-02210326-08918; kierownik projektu; Termin realizacji 2012-2014 rok 
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9. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową 

 Nagroda zespołowa naukowa za rok 2014/2015 

Rektor UMP 

 Nagroda zespołowa naukowa za rok 2016 

Rektor UMP 

 List gratulacyjny za indywidualne osiągniecia naukowe w roku 2016 

 Nagroda II stopnia w Konkursie Ogólnopolskim „Tytoń a Zdrowie”, za prezentację 

tematu  "Nałóg palenia tytoniu i stres w praktyce zawodowej lekarzy dentystów" 2011 

rok 

 

10. Prezentacja wyników na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

a) Mariusz Pryliński, Marta Dyszkiewicz, Patricia Deręgowska-Nosowicz. 

Tytuł : Prosthetic rehabilitation with dentures supported on telescopic crowns in patients 

with residual dentition. 

Nowe trendy w stomatologii. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Saldent 2006. Poznań, 

18-20 V 2006. 

 

b) Katarzyna Mehr, Maciej Marcinowski, Marta Dyszkiewicz, Mariusz Glapiński, Paweł 

Piotrowski. 

Tytuł : Evaluation of educational program aimed at oral health promotion in the group of 4 

to 9-year-old children. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Promocja zdrowia w różnych okresach życia". Lublin, 

25-27.05. 2007. 

c) Katarzyna Mehr, Marta Dyszkiewicz. 

Tytuł: Możliwość wykorzystania technik arteterapii w edukacji zdrowotnej dzieci. 

IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALDENT 2007 "Stomatologia praktyczna XXI wieku". 

Poznań, 17-19.05.2007 
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d) Elżbieta Paszyńska, Justyna Jurga, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Katarzyna Mehr. 

Tytuł: Status of oral health and maintenance of sealants in mentally retarded patients : a 2-

year clinical program. 

56th ORCA Congress, 01-04.07.2009, Budapeszt, Węgry. 

 

e) Elżbieta Paszyńska, Justyna Jurga, Marta Dyszkiewicz-Konwińska. 

Tytuł : Smoking and periodontal disease of adolescents - results of an epidemiological 

survey. 

Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa.10th Scientific Conference "Tytoń a 

zdrowie - Polska na tle Europy. Tobacco or health - Poland compared to Europe." Poznań, 18-

20.11.2009. 

 

f) M. Bud, Marta Dyszkiewicz. 

Tytuł: Comparative study on Romanian and Polish dentists attitude towards digital radiology 

and CBCT. 

 17th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology "Imaging in Perspective". 

Amsterdam, 28.06-02.07.2009 

 

g) Marta Dyszkiewicz, Agnieszka Pernak, Agnieszka Zabel. 

Tytuł: A rare case of bilateral mandibular condyle agenesis investigated by means of cone 

beam computed tomography (CBCT). 

17th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology "Imaging in Perspective". 

Amsterdam, 28.06-02.07. 2009 
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h) Marta Dyszkiewicz, Katarzyna Mehr, Elżbieta Paszyńska. 

Tytuł: Oral status in patients undergoing chemotherapy for lung cancer. 

88th General Session & Exhibition of the IADR. Barcelona, Hiszpania, 14.07-17.07.2010 

 

i) Marta Dyszkiewicz, Hanna Piotrowska. 

Tytuł: Implementation of PCR-Array technique in evaluation of oral mucosa among patients 

undergoing chemotherapy. 

35th ESMO Congress. Mediolan, Włochy, 08.10-12.10. 2010. 

 

j) Tomasz Kulczyk, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Joanna Krzyżostaniak, Magdalena Owecka. 

Tytuł: Accuracy of CBCT in detection of carious lesions in vivinity of amalgam filling. 

 XIIIth European Congress of Dentomaxillofacial Radiology. Lipsk, Niemcy, 13.05-16.05.2012 

k) Artur Bryja, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Mateusz Krajecki, Wiesława Kranc, Dorota 

Bukowska, Paweł Antosik, Małgorzata Bruska, Michał Nowicki, Maciej Zabel, Bartosz Kempisty 

Developmental capability of buccal pouch mucosal cells during real-time cells proliferation 

in vitro - a pig model approach 

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób 

cywilizacyjnych. Sopot 23.11.2016 

11.Członkostwo w towarzystwach naukowych i współpraca międzynarodowa 

     członkostwo: 

 International Association for Dental Research od 2010 roku 

 European Academy of Maxillo Facial Radiology od 2011 roku 

 Polskie Towarzystwo Endodontyczne od 2018 roku 

 European Society of Medical Oncology od 2010 roku 
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 współpraca międzynarodowa: 

 dr Yan Huang (Department of Maxillo Facial Surgery Imaging Pathology KU Leuven ) 

 dr Ana Angelova Volponi (Craniofacial Development and Stem Cell Biology, Kings 

College, London) 

 

 

12.Osiągnięcia dydaktyczne i popularyzujące naukę 

A) Szkolenia przeddyplomowe  

 seminaria i ćwiczenia z zakresu Stomatologii Społecznej od roku 2006 do 2013  

 seminaria i ćwiczenia dla studentów II i III roku stomatologii Wydziału Lekarskiego II 

UMP z zakresu radiologii stomatologicznej od roku 2006-obecnie 

 seminaria i ćwiczenia Dental Radiology dla II i III rok programu anglojęzycznego z 

zakresu stomatologii od roku 2006 - obecnie 

 seminaria i ćwiczenia z zakresu Anatomii Prawidłowej dla I roku stomatologii Wydziału 

Lekarskiego II UMP od roku 2017 - obecnie 

 seminaria z zakresu Organizacji pracy w obrębie laboratorium dentystycznego dla 

kierunku Techniki Dentystyczne UMP od roku 2016- obecnie 

 seminaria z zakresu Radiologii Stomatologicznej dla kierunku Higiena Dentystyczna 

UMP od roku 2014 do 2016 roku 

 koordynator fakultetu „Zaawansowana Enodoncja” od 2008 roku do 2017 roku 

 

B) Szkolenie podyplomowe: 

 Prowadzenie szkoleń z zakresu radiologii stomatologicznej dla lekarzy specjalizujących 

się w periodontologii oraz  stomatologii dziecięcej w ramach CMKP realizowanych 

przez UMP w latach 2011-2013. 

 

C)  promotor dwóch prac licencjackich na kierunku Techniki Dentystyczne: 



28 
 

 Marcelina Patura – „Rodzaje wkładów koronowych, postępowanie techniczno-

laboratoryjne” rok 2013. 

 Zuzanna Mazurek - „Zastosowanie druku 3D w stomatologii-stan obecny i możliwe 

kierunki rozwoju” rok 2018 

              oraz recenzent  prac licencjackich 

D) Rozdziały w książkach 

Katarzyna Mehr, Marta Dyszkiewicz, Elżbieta Paszyńska, Paweł Piotrowski. 

Tytuł: Evaluation of artetherapeutic educational programme for preschool children related 

to promotion of oral health. 

Tytuł całości: W: Education vs. wellness. Monografia pod red.: Jadwigi Daniluk. 

Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, 2009 

Strony: s. 273-282 

 

Katarzyna Mehr, Elżbieta Paszyńska, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, Paweł Piotrowski. 

Tytuł: Effect of patient's expectations on wellness of a dentist. 

Tytuł całości: W: Lifestyle and wellness. Sci. ed.: Leszek Bidzan. 

Adres wydawniczy: Lublin : Published by NeuroCentrum in Lublin, 2011 

Strony: s. 115-130  

13. Inne osiągnięcia  

Byłam członkiem komitetu organizacyjnego oraz tłumaczem wykładów podczas 

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Saldent w latach 2005 - 2006, Poznańskiego Forum 

Stomatologii Praktycznej w latach 2008 – 2009 oaz członkiem Social Commitee podczas 104th 

AWDC FDI 2016 rok. 

W latach 2006 - 2009 pełniłam funkcję wykonawcy ogólnopolskiego programu 

profilaktycznego monitoringu zdrowia jamy ustnej na terenie województwa lubuskiego, pt. 

„Intensyfikacja profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży” 
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(projekt Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego). 

W roku 2017 recenzowałam projekt  Research Foundation - Flanders (Fonds 

Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO) pod tytułem 

“Where autologous growth factors meet dental implants: the characterization of micro-

interface through tailored and biodegradable scaffolds” autorstwa Yan Huang (post doc 

researcher KU Leuven). 

Jestem członkiem editorial/reviewer board w dwóch czasopismach stomatologicznych 

SciTz Dentistry Research & Therapy oraz Phab Linx Journal of Dental Sciences. 

Od 2018 roku recenzuję prace dla czasopisma Journal of Tissue Engineering and Regenerative 

Medicine (IF 3.989) , Edited By: Rui L. Reis, © John Wiley & Sons Ltd. 
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