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4.  Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art.  16 ust.  2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach 

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

i  (Dz.  U.  2016  r.  poz.  882  ze  zm.  w  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1311.):       

 

a) Tytuł osiągnięcia  

Cykl 4 prac pod wspólnym tytułem: 

„Wykorzystanie elementów  analizy statystycznej w ocenie cech charakterystycznych 

obrazów rentgenowskich w obszarze twarzoczaszki”. 

 

b) Trzy spośród wymienionych prac zostały opublikowane w czasopismach międzynarodowych 

znajdujących się w bazie JCR, jedna w czasopiśmie polskim. Sumaryczny IF cyklu prac wynosi 

5,718 (MNiSW = 80). 

We wszystkich publikacjach jestem zarówno pierwszym jak i autorem do korespondencji. 

 

Tytuły publikacji: 

1. Kulczyk T, Dyszkiewicz-Konwinska M, Owecka M, Krzyżostaniak J, Surdacka A. The 

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

study (2014)  Dentomaxillofac Radiol 2014; 43: 20130342. 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,271 

Punktacja Min. Nauki: 20 

 

2. Tomasz Kulczyk, Joanna Krzyżostaniak, Anna Surdacka, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, 

Magdalena Owecka. Ocena skuteczności diagnostycznej tomografii komputerowej z promieniem 

stożkowym w wykrywaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów (2012) Mag. Stom.2012:     

R. 22, nr 5, s. 22-26 

Punktacja Min. Nauki: 5 

 

3. Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Artur Rewekant, Renata Turska-Malińska, Agata 

Czajka-Jakubowska. Maxillary sinuses and midface in patients with cleidocranial dysostosis 

(2018) Ann. Anat.: 2018 : Vol. 215, s. 78-82 

Wskaźnik Impact Factor ISI: 1,864 

Punktacja Min. Nauki: 30 

 

4. Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Agata Czajka-Jakubowska. A Comparison between 

the Implant Stability Quotient and the Fractal Dimension of Alveolar Bone at the Implant Site 

(2018) BioMed Research International, vol. 2018, Article ID 4357627, 7 pages, 

2018. https://doi.org/10.1155/2018/4357627.  

Wskaźnik Impact Factor ISI: 2,583 

Punktacja Min. Nauki: 25 

 

 

https://doi.org/10.1155/2018/4357627


3 
 

 

Wstęp 

Badania rentgenowskie należą do podstawowych i prawdopodobnie najczęściej 

wykonywanych badań dodatkowych w stomatologii. Wykorzystuje się je we wszystkich 

specjalnościach stomatologicznych począwszy od stomatologii zachowawczej, poprzez chirurgię 

stomatologiczną i szczękowo-twarzową, periodontologię, protetykę aż po ortodoncję i pedodoncję. 

Wynik badania rentgenowskiego jest, w wielu sytuacjach klinicznych, elementem dopełniającym    

i decydującym o postawieniu rozpoznania, monitorowaniu przebiegu i wreszcie ocenie wyników 

prowadzonych terapii. Aparaty rentgenowskie stały się stałym elementem wyposażenia większości 

gabinetów stomatologicznych a postęp technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach sprawia, 

że zdjęcia są coraz lepszej jakości i w wielu sytuacjach powstają przy zastosowaniu niższych 

dawek promieniowania rentgenowskiego niż stosowanych jeszcze 20 lat temu. Projekcje 

wewnątrzustne i zewnątrzustne stosowane w rentgenodiagnostyce stomatologicznej od ponad 50 lat 

uzyskały obecnie swój nowy wymiar dzięki stosowaniu cyfrowych rejestratorów obrazu. Istotną 

zmianą jakościową jest  także pojawienie się nowej metody obrazowania- tomografii 

wolumetryczej z użyciem tomografów wiązki stożkowej  CBCT (ang. cone beam computed 

tomography), która wprowadziła możliwość obrazowania trójwymiarowego tkanek twardych 

twarzoczaszki  w wysokich rozdzielczościach przy zastosowaniu relatywnie małych dawek 

promieniowania. Niezależnie od rodzaju wykonanego badania rentgenowskiego, codzienna praca 

stomatologa z obrazem rentgenowskim związana jest  przede wszystkim z interpretacją obrazu. 

Ocena zdjęć rentgenowskich oparta jest w znacznej mierze na porównaniu stanu widocznego na 

zdjęciu rentgenowskich z obrazem wzorcowym pod względem anatomicznym i 

charakterystycznym dla wybranej okolicy. Na podstawie zdobytych wcześniej umiejętności lekarz 

najpierw identyfikuje struktury anatomiczne. Jeżeli zauważy odstępstwo od normy anatomicznej, 

to będzie starał się zinterpretować ten stan i przyrówna widoczny obraz wraz jego 

charakterystycznymi cechami do innych, widzianych wcześniej obrazów.  Opis badania będzie 

zatem przede wszystkim zawierał informacje odnośnie zaobserwowanej niezgodności w relacji    

do stanu oczekiwanego. W przypadku zdjęć stosowanych w rentgenodiagnostyce stomatologicznej 

nieprawidłowość ta może polegać na zmianie poziomu mineralizacji tkanek, nieprawidłowym 

położeniu struktur anatomicznych, przebudowie tkanek w następstwie wystąpienia i utrzymywania 

się procesu chorobowego czy wreszcie nowotworzeniu lub utracie tkanek.  

Jednakże nie każde odstępstwo od stanu „wzorcowego” będzie świadczyło o obecności procesu 

patologicznego. Część z widocznych na zdjęciach stanów może być pochodną techniki wykonania 

zdjęcia i/lub artefaktów, które wywołane są przyczynami  nie dającymi się wyeliminować  w toku 

badania rentgenowskiego. Należą do nich zniekształcenia geometryczne będące pochodną relacji 

przestrzennej układu: źródło promieniowania -obiekt – rejestrator promieniowania.  Są nimi także 

artefakty wywołane ruchem pacjenta oraz artefakty spowodowane  obecnością metali w jamie 

ustnej. Obecność artefaktów może zaburzyć percepcję zdjęcia i wpłynąć na jego ocenę, a co za tym 

idzie, na decyzje terapeutyczne. Czy  i w jakim zakresie będzie to miało miejsce jest zagadnieniem, 

które można próbować oszacować metodami statystycznymi. 

Ponadto nie wszystkie elementy obrazu mają cechy dające się ocenić drogą obserwacji. 

Przykładem może być zmiana poziomu mineralizacji kości obserwowana w kolejnych zdjęciach 

zębowych w określonych przedziałach czasu. Ocena jakościowa przebudowy kostnej nie nastręcza 

zwykle kłopotów, jednak ocena ilościowa stopnia przebudowy już tak i wymaga  zastosowania 

narzędzi badawczych opartych na analizie cech zdjęcia (całego lub wybranego fragmentu) jako 

pliku graficznego. Uzyskane tą drogą cechy są opisane numerycznie, mają swój wymiar 
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matematyczny w postaci liczbowej, która może podlegać analizie statystycznej w oderwaniu        

od pierwotnego obrazu. 

Analizie statystycznej mogą także podlegać wspólne lub zbliżone cechy badań rentgenowskich 

pochodzące od różnych pacjentów. Zwykle ocenie podlegają nie całe zdjęcia, lecz wybrane z nich 

fragmenty, zawarte w dającym się zdefiniować matematycznie drogą segmentacji, obszarze 

zainteresowania. Obszar taki może być zawarty w przestrzeni dwuwymiarowej – jeżeli analiza 

dotyczy pojedynczego zdjęcia na przykład zębowego lub pantomograficznego- lub też                     

w przestrzeni trójwymiarowej- gdy dane pochodzić będą z badania technikami tomografii 

rentgenowskiej lub tomografii rezonansu magnetycznego.  

Przytoczone poniżej publikacje zebrane w  postaci osiągnięcia oparte są na wspólnym mianowniku 

statystycznej oceny różnych cech, które są obecne, choć nie w każdym przypadku jednoznacznie 

widoczne i definiowalne,  w dwu i trójwymiarowych  badaniach rentgenowskich w obszarze 

twarzoczaszki.  W każdej z publikacji badania prowadzono na  zbiorach danych pochodzących       

z badań rentgenowskich różnych pacjentów (2 publikacje in-vivo) lub różnych zębów (2 publikacje 

in-vitro). Ponieważ zarówno stan prawidłowy, jak i nieprawidłowy mogą posiadać dość szerokie 

spektrum cech charakterystycznych, w badaniu rentgenowskim ustalenie kryterium oceny               

i kwalifikacji obserwowanego stanu może nastręczać wątpliwości. W przedstawionych 

publikacjach zastosowano metody, dzięki którym obserwowane cechy  udało się  sprowadzić       

do wspólnego mianownika przypisując im wartości numeryczne.  

 

 

Publikacja 1  

Kulczyk T, Dyszkiewicz-Konwinska M, Owecka M, Krzyżostaniak J, Surdacka A. The influence of 

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

Dentomaxillofac Radiol 2014; 43: 20130342. 

 

Omówienie ogólne charakteru  i celów publikacji 

Celem przeprowadzanych badań była ocena skuteczności diagnostycznej tomografii 

stożkowej (ang. Cone Beam Computed Thomography CBCT) w zakresie możliwości prawidłowego 

obrazowania ubytków próchnicowych na  powierzchniach stycznych zębów bocznych w sytuacji 

gdy w ich bezpośrednim sąsiedztwie obecne są wypełnienia amalgamatowe. Eksperyment 

badawczy polegał na wykonaniu techniką CBCT badań zestawów zębów, w sąsiedztwie których 

umieszczono ząb z rozległym wypełnieniem amalgamatowym jako źródłem potencjalnych 

artefaktów. Na podstawie obrazów uzyskanych z badania CBCT  dokonano oceny radiologicznej 

obecności i stopnia demineralizacji powierzchni stycznych zębów, a następnie przeprowadzono 

badanie mikroskopowe skrawków zębów, aby ustalić rzeczywisty stan powierzchni stycznych.  

Przebieg eksperymentu.  

Do badań, przeprowadzonych w warunkach in vitro, wykorzystano 102 ludzkie zęby 

przedtrzonowe i trzonowe, które zostały wcześniej usunięte  ze wskazań ortodontycznych. 

Wybrano zęby bez widocznych uszkodzeń ciągłości  tkanek (ang. visually intact) zarówno           

na powierzchniach aproksymalnych, jak i na powierzchniach żujących. Ponadto do badań 

wykorzystano także jeden dodatkowy ząb trzonowy, w którym wykonano preparację 
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odpowiadającą zasięgiem rozległej próchnicy korony na powierzchni mezjalnej, żującej i dystalnej 

a następnie tak przygotowany ubytek wypełniono materiałem amalgamatowym. Ząb ten posłużył 

jako stałe i powtarzalne źródło potencjalnych artefaktów, które mogą się pojawić podczas 

obrazowania metodą  tomografii stożkowej. 102 przeznaczone do badań zęby zostały umieszone   

w bloczkach silikonowych i pogrupowane w zestawy składające się z 4 zębów: dwóch zębów 

przedtrzonowych, zęba trzonowego z wypełnieniem amalgamatowym i zęba trzonowego.  Tak 

przygotowane 34 zestawy zębów, zanurzone  w pojemniku z wodą, który posłużył jako ekwiwalent 

tkanek miękkich, poddane zostały badaniu techniką tomografii stożkowej. Do eksperymentu użyto 

aparatu rentgenowskiego NewTom 3G w polu obrazowania 9 cali przy stałym napięciu lampy 

aparatu wynoszącym 110kV, automatycznie regulowanym natężeniu i czasie ekspozycji 

wynoszącym 36 sekund. Uzyskane obrazy zrekonstruowano do przekrojów mezjalno-dystalnych   

o grubości 0,25mm i przedstawiono do oceny dwóm doświadczonym i skalibrowanym wcześniej 

obserwatorom – lekarzom stomatologom, którzy posiadali minimum 5-letnie doświadczenie          

w radiologii stomatologicznej. Wyniki obserwacji i ostateczną diagnozę prowadzono osobno dla 

każdej powierzchni stycznej widocznej w badaniu. Obserwatorzy wykorzystali następującą           

5-stopniową skalę do oceny stopnia pewności co do obecności/braku ubytku próchnicowego         

na powierzchniach stycznych: stopień 1 -próchnica z pewnością nieobecna, stopień 2-próchnica 

prawdopodobnie nieobecna , stopień 3- niepewność czy próchnica jest obecna czy nieobecna, 

stopień 4-próchnica  prawdopodobnie obecna, stopień 5-próchnica z pewnością obecna. Opisane 

kryteria stosowano w osobnych sesjach odczytu prowadzonych dla ubytków w szkliwie                   

i w zębinie. Radiologiczna ocena stanu powierzchni stycznych była przeprowadzona przez każdego 

z obserwatorów dwukrotnie, w odstępach dwutygodniowych, w przypadkowej kolejności i bez 

możliwości sprawdzenia swoich wcześniejszych obserwacji. Obserwacje prowadzono na tym 

samym stanowisku roboczym w zaciemnionym pomieszczeniu przy użyciu oprogramowania 

producenta tomografu, a obserwatorzy mieli możliwość swobodnego modyfikowania kontrastu, 

poziomów szarości i parametru gamma dla każdego z przygotowanych przekrojów. Po 

zakończeniu obserwacji wszystkie zęby usunięto z bloczków silikonowych do dalszej analizy 

histologicznej. Aby ocenić rzeczywisty stan powierzchni każdej powierzchni stycznej, zęby pocięto 

piłą diamentową w płaszczyźnie mezjalno-dystalnej a uzyskane tą drogą skrawki o grubości 700 

mikronów przyklejono na szkiełka podstawowe  i poddano obserwacjom  z użyciem mikroskopu 

świetlnego w powiększeniu 40-krotnym. Badanie mikroskopowe wykonało dwóch skalibrowanych 

wcześniej obserwatorów, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszym etapie badań radiologicznych. 

Obecność próchnicy w badaniu mikroskopowym stwierdzano, gdy w obszarze zainteresowania 

widoczne było kredowo-białe lub brązowe przebarwienie powierzchni tkanek. Jeżeli obserwator 

stwierdzał obecność próchnicy jej zasięg był dodatkowo opisywany następującą 5-stopniową skalą 

głębokości zasięgu: 0-brak próchnicy, 1-demineralizacja do ½ grubości szkliwa, 2-demineralizacja 

przez całą grubość szkliwa, 3-demineralizacja zębiny do 1/3 grubości zębiny i  4-demineralizacja 

do głębszych warstw zębiny. Na podstawie odległości powierzchni stycznej zęba od amalgamatu 

utworzono dwie podgrupy: A (liczebność 68) – powierzchnie mezjalne (bezpośrednio sąsiadujące) 

z amalgamatem oraz B (liczebność 68) powierzchnie w relacji dystalnej do amalgamatu. Analiza 

statystyczna danych skupiała się na ocenie różnych aspektów dokładności  badania metodą CBCT 

w tym czułości, specyficzności oraz  dodatniej i ujemnej wartości predykcyjnej. Do celów 

obliczeniowych wyniki opisane przez obserwatorów radiologicznych jako stopień 1, (próchnica     

z pewnością nieobecna), 2 (próchnica prawdopodobnie nieobecna) i 3 (niepewność, czy próchnica 

jest obecna czy nieobecna) przyporządkowano do grupy „brak próchnicy”, a dane opisane jako 

stopień 4 (próchnica  prawdopodobnie obecna) i 5 (próchnica z pewnością obecna) 

przyporządkowano do grupy „próchnica”. Obserwacje mikroskopowe przyporządkowano             

do 3 grup: brak próchnicy, próchnica w szkliwie i próchnica w zębinie. 
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Wyniki 

Badanie mikroskopowe ujawniło rzeczywisty stan powierzchni stycznych wszystkich badanych 

zębów. Stwierdzono, że wśród 136 zbadanych powierzchni 75 było bez próchnicy (w tym 36        

w pozycjach A-mezjalnie wobec amalgamatu i 39 w pozycji B- dystalnie wobec amalgamatu). 

Próchnicę w szkliwie stwierdzono na 36 powierzchniach (20 w położeniu A i 16 w położeniu B),    

a próchnicę sięgającą zębiny na 25 powierzchniach (12 w położeniu A i 13 w położeniu B). 

Stwierdzono, że przy zaistnieniu takiej konfiguracji zębów i wypełnień jaką zakłada eksperyment,  

najniższa czułość badania dla ubytków w szkliwie wyniosła od 0,27 (powierzchnia w pozycji A)  

do 0,30 (powierzchnia w pozycji B), a dla ubytków w zębinie od 0,47 (powierzchnia w pozycji A) 

do 0,56 (powierzchnia w pozycji B). Najniższa obliczona specyficzność badania dla ubytków 

szkliwnych wyniosła od 0,48 (powierzchnia w pozycji A)  do 0,53 (powierzchnia w pozycji B),      

a dla ubytków w zębinie od 0,33 (powierzchnia w pozycji A) do 0,38 (powierzchnia w pozycji B).  

Dokładność badania dla ubytków w szkliwie  wyniosła  0,43 . Dokładność badania dla ubytków    

w zębinie wyniosła 0,49 (powierzchnia w pozycji A) i 0,57 (powierzchnia w pozycji B).  Obliczona 

zgodność między obserwatorami (współczynnik kappa) wyniosła 0,49.  

c)  omówienie  celu  naukowego  ww.  pracy  i  osiągniętych  wyników   wraz  z  omówieniem  

ich  ewentualnego  wykorzystania 

Omawiając wyniki przedstawionego badania, warto zwrócić uwagę na założenia eksperymentu. 

Konfiguracja zębów i ubytku wypełnionego amalgamatem symuluje stan często obserwowany      

w jamie ustnej pacjentów. Pierwsze zęby trzonowe należą do najczęściej wypełnianych zębów       

a amalgamat jako materiał do wypełniana ubytków jest nadal często wykorzystywany. Ponadto     

w jamie ustnej obecne mogą być też  inne metale  takie jak stopy stali, tytanu czy złota. Obecność 

metali w jamie ustnej ma swoje implikacje przy wykonywaniu zdjęć rentgenowskich. Podczas 

wykonywania zdjęcia rtg techniką dwu-wymiarową (na przykład zdjęcia zębowego) struktury 

metalowe, jako obiekty  składające się z cząstek o dużej masie atomowej, będą częściowo lub 

całkowicie pochłaniać promieniowanie rentgenowskie. Efekt na kliszy lub czujniku cyfrowym 

będzie łatwy do przewidzenia – pojawią się obszary nieprzezierne, w sąsiedztwie których widoczne 

będą tkanki własne pacjenta. W obrazowaniu technikami 3d, w szczególności przy użyciu 

tomografii stożkowej, metal na drodze promieniowania implikuje wystąpienie znacznie bardziej 

złożonych interakcji. Ich efektem jest, między innymi, częściowa zmiana kierunku promienia na 

granicy metal-niemetal oraz filtracja i utwardzenie wiązki promieniowania przy przejściu przez 

obiekt metalowy. Zjawiska te prowadzą do powstawania artefaktów, które mogą mieć istotny 

wpływ  na percepcję obserwowanych obrazów rentgenowskich i w konsekwencji na diagnozę.  

W opisanym powyżej eksperymencie podjęto próbę kwantyfikacji zjawiska tworzenia się 

artefaktów na granicy tkanek własnych pacjenta i metalu i ujęcia jej w ramy statystyczne. 

Uzyskane wyniki wskazują, że jeżeli w obszarze badanym obecne jest źródło artefaktu, to 

możliwość zaobserwowania rzeczywiście występującego ubytku próchnicowego na  powierzchni 

aproksymalnej (opisanej parametrem: czułość badania) jest niska do umiarkowanej,  tak dla 

powierzchni mezjalnej  jak i dystalnej  wobec źródła artefaktu. Co istotniejsze, eksperyment 

dowiódł, że  obserwatorzy mieli dużą skłonność do stawiania diagnoz fałszywie dodatnich. 

Obliczona wartość specyficzności badania,  a więc w tym przypadku zdolności do prawidłowego 

wskazania powierzchni zdrowych,  jest niska przy ocenie szkliwa (0,48) i pozostaje na niskim 

poziomie przy ocenie zębiny (0,33) dla powierzchni stycznych bezpośrednio sąsiadujących ze 

źródłem artefaktu.  Tkanki zmineralizowane, takie jak zęby, znajdujące się  obszarze występowania 

opisanych powyżej artefaktów mają generalnie niższą, niż ich rzeczywista, gęstość. Poziom 
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wysycenia tkanek na obrazach rentgenowskich staje się podobny do tego jaki pojawia się przy 

obecności demineralizacji próchnicowej. Tym prawdopodobnie należy tłumaczyć skłonność do 

przypisywania obszarom sąsiadującym z amalgamatem cech charakterystycznych dla ubytku 

próchnicowego. Stwierdzono także (współczynnik kappa = 0,49) umiarkowaną zgodność między 

obserwatorami w zakresie prezentowanych opinii. Świadczy to o istotnym poziomie niepewności 

co do tego, czy postawiona diagnoza jest właściwa. Zanotowano przypadki całkowicie sprzecznych 

diagnoz w zakresie obecności/braku ubytku próchnicowego w określonej lokalizacji, dużym 

poziomem zmienności    charakteryzowały się też dane odnośnie obserwowanego zasięgu ubytku  

w zębinie.  

Podsumowując przeprowadzony eksperyment należy stwierdzić, że ocena powierzchni stycznych 

zębów pod kątem obecności lub braku ubytków próchnicowych w sąsiedztwie zarówno 

bezpośrednim, jak i oddalonym od uzupełnienia amalgamatowego, jest niepewna i obarczona 

nieakceptowanym marginesem błędu. Klinicyści przed podejmowaniem decyzji terapeutycznych 

odnośnie braku lub obecności nie powinni brać pod uwagę wyników badania metodą CBCT, jeżeli 

w obszarze uwidocznionym w badaniu jest obecne źródło artefaktów powodujących utwardzenie 

wiązki. W takich przypadkach badaniem rentgenowskim z wyboru pozostają dwuwymiarowe 

techniki wewnątrzustne, takie jak: zdjęcie zębowe okołowierzchołkowe lub skrzydłowo-zgryzowe. 

Mój udział w pracy polegał na stworzeniu koncepcji badań, wyboru materiału badawczego pod 

kątem przydatności do przeprowadzenia eksperymentu, wykonaniu badań metodą tomografii 

stożkowej, segmentacji danych rentgenowskich i przygotowaniu ich do oceny radiologicznej, 

obserwacji histologicznej zasięgu zmian, agregacji danych i przeprowadzeniu części obliczeń 

statystycznych, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu manuskryptu.   

 

Publikacja 2 

Tomasz Kulczyk, Joanna Krzyżostaniak, Anna Surdacka, Marta Dyszkiewicz-Konwińska, 

Magdalena Owecka. Ocena skuteczności diagnostycznej tomografii komputerowej z promieniem 

stożkowym w wykrywaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów. Mag. Stom.2012 : R. 22, nr 5,  

s. 22-26, 

Omówienie ogólne charakteru  i celów publikacji 

Celem pracy było zbadanie dokładności diagnostycznej badania rentgenowskiego metodą 

tomografii komputerowej z wiązką stożkową  (CBCT) w diagnostyce wczesnych zmian 

próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów stałych w warunkach in vitro. Na podstawie 

obrazów uzyskanych z badania CBCT  dokonano oceny radiologicznej obecności i stopnia 

demineralizacji powierzchni stycznych zębów, a następnie przeprowadzono badanie mikroskopowe 

skrawków zębów, aby ustalić rzeczywisty stan powierzchni stycznych.  

Przebieg eksperymentu 

Do badań wykorzystano 135 zębów ludzkich przedtrzonowców (67) i trzonowców (68), 

usuniętych ze wskazań ortodontycznych i chirurgicznych. Zakwalifikowano zęby klinicznie 

zdrowe  oraz zęby ze zmianami próchnicowymi, bez cech utraty ciągłości tkanek twardych koron 

klinicznych. Z badania wykluczono zęby z ubytkiem tkanek oraz zęby z jakimikolwiek 

wypełnieniami stomatologicznymi. Zęby zamontowano w silikonowych bloczkach zestawiając ze 

sobą losowo  dwa zęby przedtrzonowe i dwa zęby trzonowe. Zestawy  zębów  poddano badaniu za 

pomocą tomografu komputerowego z promieniem stożkowym NewTom 3G  z polem obrazowania 
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FOV 9cali (parametry ekspozycji 110kV; 0,5mA i czasem skanowania 18s). Badanie wykonano    

w kąpieli wodnej dla imitowania szumu generowanego przez tkanki miękkie. Uzyskane tą drogą 

obrazy rentgenowskie zrekonstruowano do  przekrojów  mezjalno-dystalnych za pomocą 

dedykowanego  oprogramowania aparatu NewTome 3G (grubość warstwy obrazowania 0,25mm). 

Następnie 2-krotnie, w odstępie dwóch tygodni, obrazy  poddane zostały ocenione pod kątem 

występowania próchnicy na powierzchniach stycznych zębów. Obserwacje wykonało dwóch 

niezależnych, skalibrowanych wcześniej, obserwatorów. Przyjęto 5-stopniową skalę zasięgu zmian 

próchnicowych: 0–brak zmiany, 1-przejaśnienie nie przekraczające połowy grubości szkliwa,       

2-przejaśnienie sięgające powyżej połowy grubości szkliwa do granicy szkliwno-zębinowej, ale jej 

nie przekraczające, 3-przejaśnienie obejmujące szkliwo i zewnętrzną część zębiny, 4-przejaśnienie 

obejmujące szkliwo i głębsze warstwy zębiny. Następnie każdy ząb zamontowano indywidualnie  

w tworzywie akrylowym  i przecięto w kierunku mezjalno-dystalnym,  na plastry o grubości 

700µm, za pomocą  piły wolnoobrotowej (MODEL  650 Low Speed Diamond Wheel Saw, South 

Bay Technology INC) chłodzonej wodą destylowaną z tarczą diamentową o grubości 0,1mm.        

Z każdego zęba uzyskano 4 do 5 plastrów, które umieszczono na szkiełku podstawowym. Skrawki 

histologiczne zostały ocenione przez dwóch obserwatorów (nie biorących udziału w ocenie badania 

radiologicznego), pod 40-krotnym powiększeniem mikroskopu świetlnego pod kątem obecności     

i zasięgu próchnicy na powierzchniach stycznych  przy zastosowaniu  tej samej 5-stopniowej skali, 

którą wcześniej wykorzystano  do oceny radiologicznej. Obecność próchnicy w badaniu 

mikroskopowym stwierdzano , gdy w obszarze zainteresowania widoczne było kredowo-białe lub 

brązowe przebarwienie powierzchni tkanek. W przypadkach wątpliwych obserwatorzy 

przeprowadzali wspólną obserwację, tak aby ostatecznie uzyskać jednoznaczny wynik obserwacji 

histologicznych. Wynik badania histopatologicznego stanowił punkt odniesienia do porównania, 

jak skutecznie badanie metodą CBCT pokazuje poziom  i zasięg demineralizacji tkanek twardych 

zęba. Wyznaczono parametry świadczące o dokładności badania radiologicznego metodą 

tomografii CBCT dla próchnicy szkliwa i zębiny. Obliczono czułość i swoistość oraz wartości 

predykcyjne dla wyniku dodatniego (PPV) i ujemnego (NPV)  względem „złotego standardu” 

jakim jest badanie histologiczne. Dla celów statystycznych dane z grup 1- przejaśnienie nie 

przekraczające połowy grubości szkliwa i 2-przejaśnienie sięgające powyżej połowy grubości 

szkliwa do granicy szkliwno-zębinowej, ale jej nie przekraczające  przyporządkowano do jednej 

grupy ubytków w szkliwie, natomiast dane z  grup 3-przejaśnienie obejmujące szkliwo                    

i zewnętrzną część zębiny i 4 - przejaśnienie obejmujące szkliwo i głębsze warstwy zębiny 

przyporządkowano do grupy ubytków w zębinie. Oceniono także stopień powtarzalności 

otrzymywanych wyników radiologicznych przez obserwatorów (zgodność wewnętrzną) i pomiędzy 

nimi (zgodność zewnętrzna). Za podstawową jednostkę statystyczną przyjęto powierzchnię 

zębową. 

Wyniki.  

Badanie histologiczne ujawniło rzeczywisty stan wszystkich 270 powierzchni stycznych zębów. 

Zdrowe powierzchnie stanowiły 58,1% spośród wszystkich badanych, próchnicę w szkliwie           

o zróżnicowanym zasięgu stwierdzono w 27,4% przypadków a próchnicę obecną w zębinie           

w 13,5%. Frekwencja próchnicy na powierzchniach stycznych zębów  w grupie badanej wynosiła  

41,9%. Wyliczono, że dla ubytków aproksymalnych w szkliwie szkliwa czułość badania metoda 

CBCT wyniosła 0,068, swoistość badania 0,98,  dodatnia wartość predykcyjna 0,714 a ujemna 

wartość predykcyjna 0,695. Dla ubytków aproksymalnych obejmujących  zębinę czułość badania 

wyniosła 0,487 , swoistość 0,9 dodatnia wartość  predykcyjna 0,949 i ujemna wartość predykcyjna 

0,918. Współczynnik zgodności wewnętrznej  kappa dla obserwatora pierwszego wyniósł 0,87, a 

dla obserwatora drugiego 0,73. Obliczona zgodność zewnętrzna wyniosła 0,87. 
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c)  omówienie  celu  naukowego  ww.  pracy  i  osiągniętych  wyników   wraz  z  omówieniem  

ich  ewentualnego  wykorzystania 

W zaprezentowanej  pracy oceniono dokładność tomografii CBCT w diagnostyce wczesnych 

zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów bocznych. Powierzchnie aproksymalne 

są trudne do oceny w badaniu klinicznym ze względu na ścisłe przyleganie zębów do siebie, co 

utrudnia zarówno bezpośrednią obserwację powierzchni zęba jak i możliwości oceny stanu jego 

powierzchni w badaniu zgłębnikiem stomatologicznym. Te czynniki sprawiają, że powierzchnie 

styczne mogą być miejscem powstawania i rozwoju ubytku próchnicowego, który stosunkowo 

długo pozostaje niewidoczny w badaniu klinicznym. Stadium rozwoju próchnicy, w którym na 

powierzchni stycznej zęba bocznego, znajdującego się w otoczeniu sąsiadujących zębów doszło do 

demineralizacji szkliwa lub szkliwa i zębiny, a nie obserwuje się jeszcze utraty ciągłości tkanek, 

może pozostać niezauważone nawet przez doświadczonego stomatologa. Dzieje się tak, ponieważ 

na tym etapie rozwoju ubytku wykładniki kliniczne demineralizacji szkliwa i zębiny są 

niewidoczne lub widoczne jedynie w postaci dyskretnej zmiany przezierności szkliwa 

pozostającego ponad ubytkiem. Jeżeli demineralizacja powierzchni stycznej dotyczy wyłącznie 

szkliwa, to stan ten w wielu przypadkach pozostaje niewidoczny dla lekarza. To powoduje, że 

wynik badania klinicznego takich powierzchni będzie  fałszywie ujemny. Problem ten jest 

powszechnie znany  i dlatego, aby zminimalizować ryzyko błędu, wykonuje się badania 

dodatkowe, takie jak zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe. Czułość zdjęć skrzydłowo-zgryzowych 

odnośnie wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych dla  szkliwa  i zębiny jest większa 

niż badania klinicznego, zatem połączenie badania klinicznego z radiologicznym zmniejsza ryzyko 

postawienia fałszywie ujemnej diagnozy. Należy podkreślić, że kierowanie pacjentów do badań 

techniką tomografii stożkowej celem oceny ubytków próchnicowych, jest niewłaściwe z punktu 

widzenia ochrony radiologicznej pacjenta i nie zalecane ze względu na to, że dostępne są inne 

diagnostyczne badania rentgenowskie o zadawalającej czułości i specyficzności (są nimi zdjęcia 

zębowe i skrzydłowo-zgryzowe). Jednakże w niektórych sytuacjach lekarz w trakcie badania 

klinicznego może dysponować wynikiem badania tomograficznego pacjenta, które wykonane 

zostało z innych wskazań np. implantologicznych czy endodontycznych. Celem niniejszego 

badania była sprawdzenie, czy badanie tomograficzne wykonane aparatem z promieniem 

stożkowym jest właściwym badaniem dodatkowym, pozwalającym na ocenę zębów bocznych pod 

kątem obecności wczesnych zmian próchnicowych niejako „przy okazji”. Z praktyki klinicznej 

autora wynika, że zarówno lekarze zlecający badania jak i pacjenci często oczekują informacji 

odnośnie innych nieprawidłowości widocznych w badaniu, niemających związku z pierwotną 

przyczyną wykonania badania tomografem stożkowym. W opisanym badaniu in-vitro dobór zębów 

i ich  ułożenie we fragment łuku zębowego pozwoliło symulować stan kliniczny i wykonać badanie 

tomograficzne w sposób odpowiadający anatomicznemu  położeniu zębów prawdziwego pacjenta. 

Badanie mikroskopowe skrawków zęba pozwoliło na ustalenie rzeczywistego stanu zębów i jest 

powszechnie przyjętym sposobem ustalenia  „złotego standardu”.  Dzięki danym uzyskanym          

z badania radiologicznego metodą tomografii stożkowej i wynikom badania histologicznego  

możliwe stało się zastosowanie  statystycznych metod badawczych.  Metody te, już w oderwaniu 

od pierwotnych obrazów rentgenowskich, pozwalają badać czy stosowanie badania metodą CBCT 

jest miarodajne i w konsekwencji uzasadnione. Obliczenia statystyczne oparto na tablicach 

kontyngencji (inaczej tablicach krzyżowych), które umożliwiają wyliczenie  wskaźników czułości, 

swoistości , dodatniej i ujemnej wartości predykcyjnej uwzględniając podział na ubytki w szkliwie 

i zębinie. Obliczona  czułość badania dla wykrywania zmian ograniczonych do szkliwa  na 

poziomie 0,068, a dla zmian sięgających zębiny na  poziomie 0,474, przy czym swoistość w obu 

przypadkach była wysoka i wynosiła odpowiednio 0,98 i 0,99. Wynik czułości dla ubytków          
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w szkliwie należy uznać ze bardzo niski i źle świadczący o możliwościach stosowania tej techniki 

badawczej w diagnostyce próchnicy szkliwa. Dodatkowo, ujemna wartość predykcyjna dla 

ubytków w szkliwie na poziomie 0,69 nie daje obserwatorowi zbyt dużej pewności, że ujemny 

wynik w badaniu tomograficznym faktycznie oznacza brak ubytku. Wyniki dla ubytków 

obejmujących zębinę były znacząco lepsze zarówno w zakresie czułości, jak i wartości 

predykcyjnych. W tym przypadku można stwierdzić, że obserwator ma znacznie większe szanse na 

postawienie prawidłowego rozpoznania i mniejsze szanse na popełnienie błędu związanego            

z fałszywie dodatnią lub fałszywie ujemną diagnozą. Uzyskane w tej publikacji  wyniki należy       

z ostrożnością przenosić na warunki kliniczne, na badanie tomograficzne w warunkach  „in vivo”. 

Powyższe badania wykonane zostały na zębach ludzkich unieruchomionych na czas badania 

tomograficznego. W warunkach klinicznych bardzo często obserwuje się, że pacjent poruszył się 

podczas badania. Poruszenie pacjenta powoduje pojawienie się w wolumenie danych 

tomograficznych artefaktu, który negatywnie wpływa na możliwość oceny tkanek twardych zęba, 

czy szerzej, twarzoczaszki. Uzyskane wyniki należy odnieść do warunków niemal idealnych, 

natomiast  w prawdziwej sytuacji klinicznej można oczekiwać, że rezultaty będą gorsze.   

Mój udział w pracy polegał na stworzeniu koncepcji badań, wyborze materiału badawczego pod 

kątem przydatności do przeprowadzenia eksperymentu,  wykonaniu badań metodą tomografii 

stożkowej, segmentacji danych rentgenowskich i przygotowaniu ich do oceny radiologicznej, 

obserwacji histologicznej zasięgu zmian, agregacji danych i przeprowadzeniu części obliczeń 

statystycznych, interpretacji uzyskanych wyników oraz przygotowaniu tekstu manuskryptu.   

 

Publikacja  3  

Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Artur Rewekant, Renata Turska-Malińska, Agata 

Czajka-Jakubowska. Maxillary sinuses and midface in patients with cleidocranial dysostosis. Ann. 

Anat.: 2018 : Vol. 215, s. 78-82 

 

Celem  pracy było porównanie trójwymiarowych, objętościowych rekonstrukcji zatok 

szczękowych oraz liniowych pomiarów wysokości i szerokości środkowego piętra twarzoczaszki    

u dzieci z dysplazją obojczykowo czaszkową (ang. cleidocranial dysostosis CCD)  z grupą 

kontrolną zdrowych dzieci w tej samej grupie wiekowej na podstawie trójwymiarowych 

rekonstrukcji obrazów uzyskanych techniką tomografii stożkowej (CBCT). Grupę badaną 

stanowiło czworo pacjentów z potwierdzoną w badaniach genetycznych dysplazją obojczykowo 

czaszkową leczonych w Klinice Ortopedii Szczękowo-Twarzowej i Ortodoncji Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu . 50 pacjentów w grupie kontrolnej zostało wybranych z bazy danych 

badań CBCT z Pracowni Radiologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

wykonanych w latach 2008 - 2016. Grupa kontrolna została starannie dobrana w zakresie  

kryteriów wieku. Wybrano badania pacjentów, których zatoki wykazywały cechy normalnego 

upowietrzenia i u których nie obserwowano skrzywień przegrody nosa. Kryteria wykluczenia dla 

grupy kontrolnej obejmowały obecności przewlekłych lub ostrych stanów zapalnych oraz takich 

nieprawidłowości  jak pogrubienie błony śluzowej, obecność płynu, torbieli, polipów lub 

zwapnień. W trzech przypadkach do obliczeń w grupie kontrolnej  włączono tylko jedną zatokę ze 

względu na stwierdzoną w badaniu obecność zębów zatrzymanych w bezpośrednim sąsiedztwie  

lub w obrębie światła zatoki. Średni wiek pacjentów wynosił 15 lat (w przedziale od  12 do 17). 

Wszystkie badania pacjentów wykonano techniką tomografii stożkowej aparatem NewTome 3G 
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(QR s.l.r. Włochy, parametry ekspozycji  110kV 2mA) w pozycji leżącej w polu obrazowani  6 lub 

9 cali. Dane pierwotne uzyskane z badań techniką CBCT zostały zrekonstruowane do przekrojów 

osiowych o grubości  0,3 mm (równoległych do płaszczyzny frankfurckiej)  i zapisane w formacie 

dicom. Następnie dane każdego pacjenta wyeksportowano do oprogramowania OnDemand 3D 

(CyberMed, Korea) w celu dalszej analizy  objętościowej i obliczeń liniowych. Za pomocą 

oprogramowania wykonano przestrzenną rekonstrukcję każdej zatoki szczękowej stosując technikę 

segmentacji obrazu bazująca na wyborze i powiększaniu obszarów o zbliżonym poziomie sygnału 

(ang: pick and grow segmenation) w  obrębie arbitralnie wybranego obszaru zainteresowania. Po 

wykonaniu segmentacji obliczono objętość każdej  z ocenianych zatok. Do oceny  szerokości i  

wysokości środkowego piętra twarzy zastosowano metodę opartą na pomiarach pomiędzy 

punktami leżącymi na powierzchni zrekonstruowanej trójwymiarowo  czaszki. W module „Ortho" 

oprogramowania OnDemand 3D wykonano trójwymiarową rekonstrukcję objętościową 

środkowego piętra twarzy. Na tak zrekonstruowanej powierzchni oznaczono następujące  punkty 

orientacyjne: Zygomaxillare (Zm) - punkt zlokalizowany na zewnętrznej powierzchni kości           

w najniższym punkcie szwu jarzmowo-szczękowego, Apertion (Apt) - najbardziej bocznie położny 

punkt na brzegu otworu gruszkowatego, Prosthion (Pr) - najbardziej doprzednio położony punkt 

wyrostka zębodołowego szczęki w płaszczyźnie strzałkowej, Nasion (N) - środkowy punkt szwu 

czołowo-nosowego i Orbitale (Or)  – najniżej położony  punkt na dolnym brzegu oczodołu. Na 

podstawie wybranych punktów orientacyjnych  wykonano pomiary liniowe w celu ustalenia 

wysokości i szerokości środkowego piętra twarzy pomiędzy punktami: N-Pr, Or-Pr (L i P), Zm (L)-

Zm (P) oraz Apt (L)-Apt (P). Pomiary objętości  i odległości uzyskane w grupie badanej                  

i kontrolnej poddano ocenie statystycznej pod kątem różnic pomiędzy grupą kontrolną a badaną.  

Wyniki: 

Stwierdzono, że pacjenci z dysplazją obojczykowo czaszkową mają znacząco mniejszą objętość 

zatok szczękowych niż pacjenci w grupie kontrolnej. Obliczona objętość zatok u pacjentów z grupy 

badanej stanowiła średnio 38% (dla lewej zatoki)  i 45,9 %  (dla prawej zatoki)  objętości zatok      

u pacjentów z grupy kontrolnej (wartości istotne statystycznie p<0,001) . Oceniono, na podstawie 

dostępnych badań antropologicznych, że objętości zatok w grupie badanej  12-latków  odpowiadała 

objętości zatok jakie obserwuje się u zdrowych dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat a objętość zatok 

obliczona u chorego 14-latka odpowiada objętości obserwowanej w grupie wiekowej zdrowych 8-

latków. Pomiary liniowe wykazały istotne różnice między dwiema badanymi grupami. Największe 

różnice zaobserwowano w pomiarach przedstawiających wysokość środkowej części czaszki. 

Zmierzone wartości  Or (P)-Pr   i Or (L)-Pr  były istotnie statystycznie niższe (p <0,001)  dla grupy 

badanej i stanowiły odpowiednio 87,33% i 82,98% wartości, które uzyskano w grupie kontrolnej. 

Identyczną zależność zaobserwowano dla pomiarów N-Pr, uzyskując w grupie badanej wielkość 

stanowiącą 86,48% (p = 0,002) wymiaru uzyskanego w grupie kontrolnej. Pomiary opisujące 

szerokości środkowej części czaszki Zm-Zm oraz Apt-Apt także okazały się niższe  w grupie 

badanej (p <0,05) i stanowiły odpowiednio  89,14% i 88,32% wartości, które uzyskano w grupie 

kontrolnej. 

c)  omówienie  celu  naukowego  ww.  pracy  i  osiągniętych  wyników   wraz  z  omówieniem  

ich  ewentualnego  wykorzystania 

W przedstawionej pracy zastosowano nowatorskie podejście do sposobu wykonania   obliczeń 

objętości zatok i oceny wymiarów liniowych środkowego piętra twarzy. W dostępnej literaturze 

objętość zatok szczękowych jest najczęściej mierzona w sposób mocno uproszczony. W starszym 

piśmiennictwie dominują pomiary opierające się na wyznaczeniu największego wymiaru 

pionowego i poziomego zatoki (na rentgenogramach czaszki w projekcji PA i bocznej) i estymacji 
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objętości na bazie wzoru matematycznego. Bardziej współczesne badania zwykle oparte są na 

metodzie znakowania konturów zatoki w kolejnych przekrojach osiowych z badania 

tomograficznego i sumowania obliczonych pól powierzchni. Metoda zaproponowana w niniejszej 

pracy oparta jest na innym mechanizmie. Zakłada ona wskazanie na dowolnym przekroju obszaru  

o podobnej wartości sygnału  i stopniowym trójwymiarowym powiększaniu tego obszaru 

początkowo o większe, a następnie o coraz mniejsze wartości. Budowanie objętości tą metoda 

osiąga kres gdy poziom wysycenia tkanek będzie wyraźnie inny (ściana kostna) lub po osiągnięciu 

arbitralnie ustalonego punktu lub płaszczyzny (np. kompleksu ujściowo-przewodowego). Uzyskane 

tą drogą bryły charakteryzują się dużym stopniem złożoności kształtu i dokładnie zmierzoną 

objętością. W zdecydowanej większości dostępnych badań nad niedorozwojem środkowego piętra 

twarzy wykorzystano zdjęcia cefalometryczne jako podstawę obliczeń parametrów opisujących 

wielkość środkowego piętra twarzy. Metoda ta dobrze sprawdza się u pacjentów o symetrycznej 

budowie twarzoczaszki,  jednak okazuje się być znacznie mniej przydatna u pacjentów                   

o asymetrycznej budowie twarzoczaszki. Ponadto, możliwości dokładnego oznaczenia niektórych 

punków  pomiarowych, szczególnie tych, które wypadają na szwach kostnych, jest często 

problematyczna ze względu na sumacyjny charakter zdjęć cefalometycznych bocznych i tylno-

przednich.  Wykorzystane z niniejszej pracy modelowanie objętościowe danych uzyskanych         

w metodzie tomografii stożkowej umożliwia wyeliminowanie wspomnianych powyżej ograniczeń. 

Dane pacjenta zostały zamienione na bryłę trójwymiarową z zachowaniem skali i odległości 

przestrzennych, a napisany specjalnie na potrzeby niniejszego badania skrypt umożliwił szybką 

weryfikację tego, czy naniesiony na bryłę czaszki  punkt pomiarowy jest ustawiony prawidłowo     

w płaszczyźnie osiowej, strzałkowej i czołowej.   

Wyniki zawarte w publikacji potwierdzają znany wcześniej fakt, że u pacjentów w dysplazją 

obojczykowo-czaszkową wymiary pionowe i poziome środkowego piętra twarzy są zmniejszone. 

To badanie pokazuje, że za zmniejszenie wymiaru środkowego piętra twarzy odpowiada 

prawdopodobnie niedorozwój trzonu szczęki, niekoniecznie zaś wyrostów szczęki. W grupie 

badanej obliczona objętość zatok szczękowych jest nieproporcjonalnie mniejsza w stosunku do 

całkowitego stopnia redukcji zmierzonych wymiarów pionowych  i poziomych co także zdaje się 

potwierdzać hipotezę hipoplazji trzonu. Większość prac dotyczących zagadnienia dysplazji 

obojczykowo-czaszkowej  skupia się na czysto opisowej ocenie przypadków klinicznych. 

Antropologiczne analizy struktur kostnych u pacjentów z dysplazją są rzadkie, najprawdopodobniej 

ze względu na rzadkość występowania choroby we współczesnych populacjach (1 przypadek na 

1.000.000). W porównaniu do badań opisowych wydaje się, że wykorzystanie pomiarów 

antropometrycznych ma tę zaletę, że tworzy bank danych o wartościach metrycznych, które mogą 

być istotne dla lepszego zrozumienia nieprawidłowych mechanizmów rozwoju, szczególnie          

w połączeniu z materiałem referencyjnym.  

Mój udział w pracy polegał na stworzeniu koncepcji badań, wykonaniu badań w grupie badanej, 

wyborze grupy kontrolnej, segmentacji danych celem uzyskania trójwymiarowych modeli zatok i 

wykonaniu pomiarów objętościowych zatok, wyznaczeniu punktów orientacyjnych, wykonaniu 

pomiarów na trójwymiarowych modelach środkowego piętra twarzoczaszki, analizie wyników i 

przygotowaniu manuskryptu.     
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Publikacja 4 

Tomasz Kulczyk, Agnieszka Przystańska, Agata Czajka-Jakubowska. A Comparison between the 

Implant Stability Quotient and the Fractal Dimension of Alveolar Bone at the Implant Site. BioMed 

Research International, vol. 2018, Article ID 4357627, 7 pages, 

2018. https://doi.org/10.1155/2018/4357627.  

 

Celem pracy była ocena potencjalnej korelacji pomiędzy wartościami pierwotnej stabilizacji 

implantów dentystycznych, uzyskanymi metodą analizy częstotliwości rezonansowej a wymiarem 

fraktalnym wybranych fragmentów kości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy, obliczonym 

na podstawie analizy zdjęć rentgenowskich.  Pięćdziesiąt  2-etapowych  tytanowych  implantów 

dentystycznych (Bredent model Bluesky)  wszczepiono do bocznych odcinków szczęki i żuchwy   

u 32 zdrowych, niepalących,  pełnoletnich pacjentów. Procedurę chirurgiczną przeprowadzono     

w obszarach całkowicie wygojonej i niepoddawanej wcześniej zabiegom argumentacyjnym kości 

wyrostka zębodołowego stosując technikę uniesienia płata śluzówkowo-okostnowego. Wszystkie 

implanty zostały wprowadzone przez tego samego operatora do poziomu szczytu kości wyrostka 

zębodołowego. Bezpośrednio po całkowitym wprowadzeniu implantów do kości   wykonano 

pomiary stabilności implantu metodą analizy częstotliwości rezonansowej  (ang. resonance 

frequency analysis, RFA),  w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach - poprzecznej                  

i podłużnej, stosując urządzenie Osstell ISQ (Osstell AB, Szwecja). Aparat  Osttell ISQ 

transponuje zmierzone za pomocą analizy częstotliwości rezonansowej poziomy stabilizacji 

implantu i  przedstawia je w postaci jednostek ISQ. Po zakończeniu zabiegu chirurgicznego 

wykonywano cyfrowe zdjęcie wewnątrzustne przy użyciu płytek z fosforu fotostymulowalnego 

(ang. Photostimulable Storage Phosphor PSP)  (Digora Optime) i pozycjonerów do techniki kąta 

prostego. Cyfrowe zdjęcia rentgenowskie eksportowano do formatu BMP celem dalszej analizy  

rysunku kości wyrostka zębodołowego.  Analizę tekstury kości przeprowadzono za pomocą 

dostępnego w domenie publicznej programu ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij) z użyciem wtyczki 

Fraclac. Na każdym zdjęciu oznaczono 3 obszary zainteresowania (ang: region of interest – ROI)  

o wymiarach 35x35 pikseli przylegujące bezpośrednio do implantu w okolicy przyszyjkowej (ROI 

1), połowy jego całkowitej długości (ROI 2) i w części wierzchołkowej (ROI 3). Tak zdefiniowane 

i oznaczone obszary zainteresowania zostały skopiowane  z pierwotnego obrazu rentgenowskiego   

i poddane dalszej analizie celem oceny tekstury kości. 16-bitowy rysunek kości w każdym              

z obszarów został  przekształcony w obrazy binarne. W tym celu zastosowano 5-pikselowy filtr 

gaussowski, co doprowadziło do powstania rozmytej wersji tego obrazu. Obraz wynikowy został 

następnie odjęty od obrazu pierwotnego i poddany normalizacji  poprzez ustanowienie średniej 

intensywności sygnału na poziomie 128  i ostatecznie skonwertowany do formatu binarnego. 

Binarna reprezentacja obszaru posłużyła do obliczenia  wymiaru fraktalnego. Znając wymiar 

fraktalny wybranych obszarów kości bezpośrednio przylegających do implantu i poziom 

stabilizacji tego implantu zmierzony urządzeniem Osttell, przystąpiono do poszukiwania korelacji 

pomiędzy tymi parametrami.  Hipoteza robocza zakładała, że znając wymiar fraktalny kości 

wyrostka zębodołowego można będzie wnioskować o spodziewanym  poziomie pierwotnej 

stabilizacji implantu wprowadzonego w ten obszar kości.  

Wyniki:  

Obliczony wymiar fraktalny dla obszarów zainteresowania: przyszyjkowego (ROI 1), środkowego 

(ROI 2) oraz wierzchołkowego (ROI 3) w kości szczęki był zbliżony do siebie i wyniósł  

odpowiednio: 1,61428,  1,6146 i 1,60926 (wartości nie różniły się od siebie istotnie statystycznie) 

https://doi.org/10.1155/2018/4357627
https://imagej.nih.gov/ij


14 
 

przy podobnych wartościach odchylenia standardowego na poziomie 0,032. Średni wymiar 

fraktalny dla obszarów ROI 1, RO2 i RO3 w żuchwie wynosił odpowiednio 1,57589 , 1,57839 i 

1,57552 (wartości nie różniły się od siebie istotnie statystycznie) przy odchyleniu standardowym 

0,032. Różnice  wartości wymiaru fraktalnego  otrzymanych dla szczęki i żuchwy różniły się 

istotnie statystycznie  (p=0,007). Stwierdzona stabilizacja implantów z żuchwie (wyrażona w skali 

ISQ) zarówno w płaszczyźnie poprzecznej, jak i podłużnej była wyższa niż stabilizacja implantów         

w  szczęce i wyniosła odpowiednio dla żuchwy 78,36 i 79,21, a dla szczęki  71,38 i 72,63. 

Zaobserwowane różnice w wartościach  ISQ były statystycznie istotne (p=0,009). Analiza korelacji 

wartości wymiaru faktualnego z położeniem implantu  (szczęka lub żuchwa)  i  stabilizacji 

implantu z  położeniem implantu (szczęka lub żuchwa) wykazała istnienie liniowej i dodatniej 

korelacji we wszystkich obszarach ROI. Zaobserwowany związek był silniejszy w przypadku 

implantów w żuchwie.  Ocena korelacji pomiędzy wartościami wymiaru fraktalnego                      

w poszczególnych obszarach, a wartościami stabilizacji tak poprzecznej, jak i podłużnej, wykazała 

istnienie takiego związku tylko w przypadku obszaru ROI 1 dla szczęki (współczynnik korelacji 

Pearsona p=0,707, wartość istotności statystycznej p=0,002). Dla wszystkich pozostałych obszarów 

ROI w szczęce i w żuchwie nie zdołano wykazać, by wartości wymiaru fraktalnego były 

skorelowane z obserwowaną stabilizacją implantu. Aby przetestować hipotezę o potencjalnym 

wpływie obserwowanego fraktalnego wymiaru kości w ROI na spodziewane wartości stabilizacji 

poprzecznej i podłużnej, zastosowano dwa modele regresji logistycznej. W pierwszym modelu 

zmienną zależną była wartość stabilizacji poprzeczna ISQ, podczas gdy zmiennymi niezależnymi 

były wartości wymiaru fraktalnego w każdym z obszarów ROI. W drugim modelu jako zmienną 

zależną użyto wartości stabilizacji podłużnej ISQ, a zmienne niezależne pozostały takie same. 

Uzyskane wyniki analizy regresji dla obu modeli wskazały na konieczność odrzucenia przyjętej na 

początku hipotezy, że znając wymiar fraktalny obszaru kości, do której będzie wprowadzany 

implant, można wnioskować, jaki poziom stabilizacji pierwotnej osiągnie implant. 

c)  omówienie  celu  naukowego  ww.  pracy  i  osiągniętych  wyników   wraz  z  omówieniem  

ich  ewentualnego  wykorzystania 

Analiza fraktalna jest metodą ilościowego mierzenia złożonych struktur geometrycznych, które 

układają się we wzory na całym obrazie. Wymiar fraktalny pozwala skwantyfikować stopień 

złożoności  budowy przestrzennej elementów o niehomogennej strukturze.  W przypadku kości, 

analiza fraktalna może być wskaźnikiem służącym do oceny jej budowy,  remodelowania, 

regeneracji        i ewentualnej utraty. Analiza fraktalna wyrostka zębodołowego została 

zaproponowana jako dokładna, ekonomiczna i łatwo dostępna metoda oceny kości ponieważ próby 

jej stosowania w innych działach medycyny przyniosły obiecujące rezultaty. Ocena zdjęcia 

rentgenowskiego za pomocą analizy fraktalnej jest uzupełniającym sposobem jego opisu. 

Wyliczenie wymiaru fraktalnego wskazanego fragmentu zdjęcia  przenosi treść, którą oko ludzkie 

rejestruje jako wzór o złożonej strukturze, do wymiaru opisywanego liczbowo. Od tego momentu 

możliwe jest stosowanie obiektywnych metod statystycznych do oceny porównawczej między 

różnymi obszarami na zdjęciach rentgenowskich.  Badanie rentgenowskie jest podstawowym 

badaniem w procesie przedzabiegowej oceny okolicy potencjalnej implantacji. Pomiary liniowe, 

których można dokonać na zdjęciu rentgenowskim,  będą podstawą doboru implantu pod kątem 

jego wielkości i średnicy, pomiary kątowe pozwolą na ustalenie toru wprowadzania implantu. Oba 

typy zdjęć (zębowe wewnątrzustne zębowe i  pantomograficzne), które stosuje się najczęściej w 

diagnostyce przedzabiegowej, mają swoje ograniczenia w zakresie możliwości odwzorowania 

struktury kości wyrostka zębodołowego. Zdjęcie zębowe należy do kategorii zdjęć sumacyjnych, 

treść obrazu jest sumą wszystkich struktur, które pochłaniają promieniowanie na odcinku: lampa 

rentgenowska – czujnik cyfrowy. Zdjęcie pantomograficzne, choć obrazuje tylko wybraną warstwę 
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twarzoczaszki (zwykle o grubości pomiędzy 1,5 a 2,5cm), to akurat w odniesieniu kości wyrostka 

zębodołowego daje podobny efekt nakładania informacji odnośnie kości zbitej i gąbczastej. To 

powoduje, że na obrazie wynikowym -zdjęciu rentgenowskim- informacja o budowie wyrostka 

zębodołowego  jest mocno uproszczona. Obserwowana struktura kości gąbczastej jest 

realistycznym odpowiednikiem oryginału lecz poziom jej mineralizacji nie zawsze jest 

przedstawiony prawidłowo. Wpływ na to ma grubość warstwy zbitej po stronie przedsionkowej i 

językowej/podniebiennej. Im grubsza jej warstwa, tym w większym stopniu promieniowanie 

zostanie przez nią pochłonięte, co będzie skutkować pojawieniem się na zdjęciach obszarów silnie 

cieniujących. Stwarzać to może wrażenie, że kość jest silnie zmineralizowana, a w takiej kości 

można oczekiwać wysokiej stabilizacji pierwotnej implantu. Obserwacje kliniczne, szczególnie te 

poczynione w trakcie przygotowywania łoża implantu w kości, wskazują, że rzeczywisty poziom 

mineralizacji i twardości kości, będący pochodną stopnia „upakowania” beleczek kostnych jest 

odmienny od oczekiwanego. W konsekwencji stabilizacja pierwotna implantu może być wyraźnie 

niższa od przewidywanej. W przedstawionym  badaniu wymiar fraktalny obliczony dla regionów 

zainteresowania w szczęce był wyższy niż ten dla regionów zainteresowania w żuchwie. Może to 

wynikać ze składu i struktury kości wyrostka zębodołowego oraz proporcji kości zbitej i gąbczastej 

w szczęce i żuchwie. Struktura beleczek kości w żuchwie wydaje się być mniej złożona niż w 

szczęce co, w konsekwencji, może przekładać się na niższy wymiar fraktalny. Do pewnego stopnia 

zmierzona wartość wymiaru fraktalnego może służyć jako parametr różnicujący kość szczęki od 

kości żuchwy. Ponadto przedstawione wyniki wskazują, że stabilizacja pierwotna implantu 

mierzona za pomocą ISQ była wyższa w przypadku implantów umieszczonych w bocznym 

odcinku żuchwy, w stosunku do implantów umieszczonych w bocznym odcinku szczęki. Wskaźnik 

stabilizacji implantu pochodzi z konwersji wartości częstotliwości rezonansowych, które mogą 

przyjmować wartości od 3500 do 8500 Hz,  do liczb w skali ISQ. Teoretyczna maksymalna 

wartość ISQ wynosi 100 (z teoretycznym minimum 0), ale liczby wyższe niż 65 są uważane za 

wskaźniki wystarczającej  stabilności pierwotnej implantu. W prezentowanym badaniu większość 

implantów osiągnęła stabilizację powyżej  65, ale w 5 przypadkach w szczęce i w 2 przypadkach w 

żuchwie, wartość ISQ była niższa i wynosiła odpowiednio od 51 do 64 w szczęce i od 56 do 58  w 

żuchwie. Późniejsze obserwacje, choć nieuwzględnione w treści tego badania, ujawniły, że spośród 

wszystkich 5  implantów z ISQ mniejszym niż 65, dwa założone w szczęce nie uległy integracji w 

oczekiwanym terminie 5 miesięcy. Ocena statystyczna dwóch różnych paramentów: jednego 

opisującego stopień skomplikowania budowy przestrzennej kości i drugiego opisującego 

stabilizację implantu w tym obszarze kości nie wykazała by były one ze sobą skorelowane. 

Wymiar fraktalny kości wyrostka zębodołowego mierzony na podstawie obszarów z cyfrowych 

zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych może być niewystarczającym parametrem do określenia 

początkowej stabilizacji implantu. Przewidywanie stabilności implantu wymaga prawdopodobnie 

bardziej złożonego podejścia, w tym oceny morfologii kości gąbczastej i zbitej. 

Mój udział w pracy polegał na stworzeniu koncepcji badań, wykonaniu zabiegów implantacyjnych, 

wykonaniu pomiarów stabilizacji implantów, wykonaniu zdjęć rentgenowskich, selekcji obszarów 

zainteresowania na zdjęciach rentgenowskich, obliczeniach wymiaru fraktalnego, analizie 

wyników i przygotowaniu manuskryptu. 

 

Podsumowanie publikacji stanowiących cykl. 

Wspólnym mianownikiem  przytoczonych w cyklu publikacji  z zakresu  radiologii 

stomatologicznej jest ujęcie obecnych w badaniach obrazowych cech charakterystycznych  w ramy  

wyznaczone  parametrami statystycznymi. Obserwacja pojedynczego zdjęcia lub jednego stosu 
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zdjęć tworzących wolumen danych z badania metodą CBCT pozwala na postawienie 

jednostkowego rozpoznania. Ten rodzaj obserwacji  nie upoważnia jednak, do wyciągania 

wniosków o charakterze ogólnym, takich które charakteryzują występowanie obserwowanej cechy 

w różnie definiowanej „populacji” lub zbiorze. W warunkach klinicznych lekarze stomatolodzy 

oglądając wynik badania rentgenowskiego dokonują najczęściej pojedynczych obserwacji. Wraz ze 

zdobywanym doświadczeniem zawodowym, rośnie także liczba obserwacji,  co niewątpliwie 

przyczynia się do wzrostu  liczby trafnych decyzji terapeutycznych. Decyzje terapeutyczne będą 

oparte  przede wszystkim na właściwej kwalifikacji obserwowanego w badaniu rentgenowskim 

stanu, który może wskazywać na chorobę lub jej brak. Obserwowany stan, oceniony przez 

klinicystę jako nieprawidłowy, może być także w określonych przypadkach  wariantem  

anatomicznym lub być wywołanym przyczynami technicznymi, które kwalifikuje się do grupy 

artefaktów. Klinicysta ma ograniczone możliwości weryfikacji zaobserwowanego stanu. Zdjęcia 

zębowe czy pantomograficzne charakteryzują się dużą zmiennością, ten sam obszar w badaniach 

wykonanych przez różnych operatorów aparatu rtg może wyglądać odmiennie. Ponadto poziom 

wysycenia tkanek w tych badaniach ale także w badaniach wykonywanych metodą tomografii z 

promieniem stożkowym nie ma charakteru obiektywnego . Jednostki Hounsfielda stosowane z 

powodzeniem w badaniach tomografii komputerowej nie znajdują zastosowania we wskazanych 

wcześniej metodach obrazowania. Dlatego aby w radiologii stomatologicznej wyciągać wnioski o 

charakterze uogólniającym konieczne prowadzenie obserwacji na większych zbiorach danych.  

W zaprezentowanym cyklu publikacji zdjęcia rentgenowskie potraktowano jak zbiory danych. 

Celem każdej z publikacji nie była próba opisu, obserwowanego w badaniu rentgenowskim stanu, 

lecz oszacowanie zmienności cech , które w zaistniałej eksperymentalnie lub klinicznie sytuacji 

podlegały ocenie. Aby obliczenia tego rodzaju mogły zostać przeprowadzone  koniecznym było 

sprowadzenie występujących  w badaniu obrazowym cech do wartości opisanych liczbowo. Sposób 

„zakodowania” tej cechy zdjęcia rentgenowskiego, która podlegała  ocenie  do wartości 

numerycznych był zróżnicowany i zależny od jej charakteru. W momencie konwersji cechy obrazu 

do jej wymiaru numerycznego możliwe stało się matematyczne porównanie wartości metodami 

statystycznymi.  Uzyskane wyniki pozwoliły na wyciągnięcie wniosków, które mają bezpośrednie 

implikacje kliniczne i pozwoliły na wnioskowanie o charakterze uogólniającym. W przypadku 

publikacji 1 i 2 wnioski , które wyciągnięto z przebiegu badań wiązały się ze wskazaniem , że 

technika tomografii CBCT ma swoje ograniczenia i niedoskonałości w zakresie diagnostyki  

próchnicy w jej wczesnym stadium, który jest  często obserwowany klinicznie w  jamie ustnej 

pacjenta. W publikacji 3 obliczenia statystyczne pozwoliły ustalić zmienność budowy środkowego 

piętra twarzy u pacjentów z dysplazją obojczykowo-czaszkową. W publikacji 4 wykazano, że 

próba stosowania metody kwantyfikacji widocznej na zdjęciach rentgenowskich budowy kości 

wyrostka zębodołowego za pomocą oceny jej wymiaru fraktalnego jest możliwa ale nie upoważnia 

do wnioskowania o innych parametrach klinicznych – w tym przypadku o poziome stabilizacji 

pierwotnej implantu.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Moja dotychczasowa działalność naukowa po obronie pracy doktorskiej  jest związana jednoznacznie 

z radiologią i obrazowaniem obszaru szczękowo-twarzowego. Poza omówionym powyżej cyklem 4 

publikacji, jestem współautorem 23 prac oryginalnych, 12 opisów przypadków, 12 prac poglądowych, 

6 rozdziałów w podręcznikach, 2 plac popularno-naukowych oraz  57 streszczeń konferencyjnych w 

tym 15 międzynarodowych i 42 krajowych. Sumaryczny Impact Factor moich prac (wg Journal 

Citation Reports) wynosi 16,513 (w tym 5,706 stanowi IF cyklu czterech publikacji). Punktacja 

MNiSW = 487 (w tym 80 za cykl publikacji). Prace były cytowane łącznie 20 razy (wg Web of 

Science), a Indeks Hirscha jest równy 3.  
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Moja aktywność badawcza oraz działalność edukacyjna w zakresie kształcenia przed-                            

i podyplomowego koncentruje się na zagadnieniach z dziedziny radiologii stomatologicznej. 

Prowadzę badania dotyczące możliwości i ograniczeń tomografii stożkowej w diagnostyce 

twarzoczaszki, wdrażaniu zastosowań praktycznych tomografii stożkowej w różnych dziedzinach 

stomatologii oraz  implementacji metod modelowania i druku trójwymiarowego. Zajmuję się także 

zagadnieniem  automatycznej analizy treści widocznych w badaniu rentgenowskim.  Ponadto 

uczestniczę w projektach naukowych dotyczących wykorzystania metod obrazowania struktur 

twarzoczaszki dla potrzeb  medycyny sądowej, archeologii i endokrynologii. 

Wyniki badań z zakresu możliwości i ograniczeń tomografii stożkowej w diagnostyce 

twarzoczaszki zostały przedstawione w trzech publikacjach. W dwóch pierwszych  (II.A4,II.A6) 

opisano możliwości diagnostyczne, jakie stwarza badanie metodą tomografii stożkowej w  

diagnostyce ubytków próchnicowych. W pierwszej publikacji (II.A4) porównano skuteczność 

diagnostyczną metody CBCT w uwidacznianiu wczesnych postaci próchnicy powierzchni stycznych i 

żujących z dwiema innymi metodami: konwencjonalnym analogowym i cyfrowym  zdjęciem 

zębowym  wewnątrzustnym.  Ocena możliwości diagnostycznych każdej z technik oparta była na 

porównaniu  diagnoz stawianych na bazie informacji  widocznych    w badaniu rentgenowskim z 

rzeczywistym stanem powierzchni stycznych  dostępnym w badaniu histologicznym skrawków 

zębów, które wykonano po zakończeniu badań rentgenowskich.  Obliczenia statystyczne 

przeprowadzono wykorzystując  analizę pól  pod krzywymi ROC (ang: receiver operating 

characteristic), które wyznaczono dla każdej z badanych technik obrazowania. Ocena  pól  pod 

krzywą (ang: Area under the ROC curve – Az)  dla obszarów stycznych wykazała, że metoda CBCT 

charakteryzowała się niższą skutecznością niż porównywalne wobec siebie konwencjonalne i cyfrowe 

metody wewnątrzustne (wartości Az odpowiednio 0,629 dla  techniki CBCT, 0,667 dla zdjęcia 

konwencjonalnego i 0,665  dla zdjęcia cyfrowego). Ocena pól pod krzywą dla powierzchni 

okluzyjnych  wykazała , że Az dla techniki CBCT było wyższe niż Az zdjęcia cyfrowego (różnica 

istotna statystycznie), lecz nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy CBCT,  a 

konwencjonalną kliszą.  W kolejnej pracy (II.A6) porównano  skuteczność diagnostyczną tomografii 

stożkowej i konwencjonalnej kliszy do zdjęć wewnątrzustnych  w diagnostyce powierzchni żujących 

zębów z demineralizacją sięgającą szkliwa oraz szkliwa i zębiny, lecz przy zachowanej ciągłości 

tkanek (ang.visually intact). Celem wykonanego w warunkach in-vitro  badania było sprawdzenie czy 

obrazy rentgenowskie uzyskane metodą CBCT i zrekonstruowane do przekrojów mezjalno-dystalnych 

o grubości warstwy 0,25mm pozwolą na obserwacje wczesnych objawów demineralizacji 

obejmujących szkliwo, oraz głębszych- dotyczących także zębiny. Powyższe obserwacje zestawiono z 

wynikami diagnostycznymi  jakie uzyskano dla konwencjonalnego filmu do wykonywania zdjęć 

wewnątrzustnych i odniesiono do obiektywnego stanu zębów, który ustalono na podstawie badań 

histologicznych skrawków zębów. Obliczenia statystyczne przeprowadzono dla grupy wszystkich 

ubytków oraz tych sięgających zębiny.  Wyliczone parametry czułości dla obu badań dla ubytków 

sięgających zębiny (odpowiednio 0,51 dla metody CBCT i 0,45 dla filmu) nie okazały się istotne 

statystycznie (p> 0,19), podczas gdy te same parametry dla wszystkich ubytków wyniosły 

odpowiednio 0,32 dla metody CBCT i 0,22 dla filmu i różnice były istotne statystycznie   (p<

0,001).W podsumowaniu rezultatów obu prac (II.A4,II.A6) warto podkreślić, że badania wykonane 

tomografem CBCT NewTome 3G (wyposażonym w technologię wzmacniacza obrazu) nie dały 

oczekiwanej przewagi w stosunku do innych  metod rentgenowskich w diagnostyce próchnicy            

w zębach bocznych.   

W publikacji (II.D2) zbadano wpływ promieniowania rentgenowskiego w dawce, którą 

otrzymuje pacjent podczas badania metodą tomografii stożkowej na ekspresję genów FDXR i 

CDKN1A. Wybór genów wiązał się z ich udokumentowaną w literaturze funkcją powiązaną z 
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odpowiedzią na stres związany z napromieniowaniem, aktywacją  systemy naprawcze DNA i 

zawiadywaniem  komunikacją międzykomórkową.  U pięciu pacjentów, u których konieczne było 

wykonanie badania metodą tomografii stożkowej (ze wskazań chirurgicznych), wykonano wymaz 

szczoteczkowy błony śluzowej jamy ustnej bezpośrednio przed wykonaniem badania rentgenowskiego 

oraz bezpośrednio po badaniu, a następnie w odstępach 6 , 12, 24, 48, i 72 godzin  oraz po tygodniu. 

Odpowiednio zabezpieczony      i przechowywany materiał biologiczny (spłukiwanie Trizolem, 

mrożenie w temperaturze -80
o
C)  poddano analizie laboratoryjnej. Z pobranego materiału wykonano 

izolację RNA według zmodyfikowanej metody Chomczyńskiego i Sacchi, które posłużyło jako 

matryca do syntezy cDNA.  Uzyskany  w procesie odwrotnej transkrypcji, cDNA służył jako matryca 

do reakcji PCRarray. Poziom ekspresji dwóch wybranych genów FDXR oraz CDKN1A został 

oznaczony techniką PCRarray. Zaobserwowano, że u  każdego z pacjentów wystąpiły  zmiany w 

ekspresji genów FDXR oraz CDKN1A. Zmiana ekspresji i  dynamika zmian w poszczególnych 

przedziałach czasowych wykazywały duże zróżnicowanie osobnicze. Dla genu FDXR zaobserwowano 

wzrost ekspresji  w czasie z osiągnięciem maksimum w okolicy 12 lub 24 godzin po wykonaniu 

badania rentgenowskiego metodą CBCT. Stałą obserwacją u wszystkich pacjentów jest powolny 

powrót do wyjściowego poziomu ekspresji genu FDXR w przedziale między 48 godziną a tygodniem 

od badania. W przypadku genu CDKN1A zaobserwowano innym model zmian ekspresji. U czterech z 

pięciu badanych pacjentów zaobserwowano wzrost ekspresji w przedziale od 12-tej do 24-tej godziny, 

po czym obserwowano spadek w 48 godzinie od badania. W dalszych odstępach czasowych aż do 

tygodnia po badaniu stwierdzono wystąpienie znacznego wzrostu ekspresji, przy czym stan ten był 

wspólny dla całej grupy badanej i wystąpił u wszystkich 5 pacjentów. Zaobserwowane wyniki zmian 

ekspresji genów potwierdziły hipotezę o wpływie stosunkowo niskich dawek promieniowania (w tym 

przypadku dawka efektywna wyniosła 45µSv, aparat Scanora 3D, pole obrazowania 7,5cmx10cm) na 

komórki organizmu.  

Istotną częścią mojej codziennej pracy jest opisywanie, a w wielu wypadkach także 

wykonywanie, badań rentgenowskich w obszarze twarzoczaszki. W okresie od listopada 2005 (kiedy 

zainstalowano w naszej Pracowni Radiologii Stomatologicznej prawdopodobnie pierwszy w Polsce 

tomograf stożkowy)  do dnia dzisiejszego, opisałem blisko 6000 badań techniką tomografii stożkowej 

oraz niezliczoną ilość badań wykonanych innymi dwuwymiarowymi technikami rtg. Współpracuję             

z lekarzami różnych specjalności, którzy kierując do naszej placówki pacjentów, oczekują pomocy nie 

tylko na poziomie diagnostyki schorzeń i nieprawidłowości, ale także sugestii odnośnie możliwej 

metody i kolejności leczenia. Efektem tej wieloletniej współpracy jest seria artykułów, które 

prezentują możliwości diagnostyczne jakie stwarza tomografia stożkowej dla różnych specjalności 

stomatologii i medycyny.  W publikacjach (II.D18,II.D23,II.D27,II.D28,II.D29) przedstawiono zasady 

działania tomografii stożkowej, specyfikę obrazowania tą metodą w kontekście dawek 

promieniowania i ochrony radiologicznej pacjenta oraz różnic pomiędzy tomografią stożkową  a 

medyczną operującą wiązką wachlarzowatą. Zwrócono uwagę na zalety oprogramowania 

pozwalającego na wykonywanie rekonstrukcji  trójwymiarowych i wizualizację tkanek twardych w 

nieosiągalnym wcześniej dla stomatologów zakresie. Przedstawiono także możliwości modelowania 

trójwymiarowego i segmentacji obrazu w oparciu o sygnały o różnej intensywności. W 5 publikacjach 

(II.D1,II.D3,II.D21,II.D26,II.D27) przedstawiono różne aspekty wykorzystania tomografii stożkowej 

na etapie planowania i leczenia wad ortodontycznych u pacjentów w wieku rozwojowym i pacjentów 

dorosłych. W pracach (II.D31,II.D22), które przedstawiały przypadki skomplikowanego leczenia 

ortodontycznego pacjentów z zatrzymanymi zębami w nietypowym położeniu lub nieprawidłowej 

budowie anatomicznej, przestawnio sposób wykorzystania obrazowania CBCT w procesie 

podejmowania decyzji terapeutycznych i monitorowania przebiegu leczenia. Zwrócono uwagę na to,  

że przed erą modelowania 3d,  skuteczna diagnostyka takich nieprawidłowości zębowych,  jak 
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dilaceracja w zębach jednokorzeniowych, nastręczała szereg trudności. Przedstawiono etapy 

diagnostyki obrazowej takich przypadków zwracając uwagę, że zastosowane wcześniej metody 

dwuwymiarowe nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – nie zdołano zaobserwować obecności 

dilaceracji w zębach, które były zatrzymane w odległych od oczekiwanych położeniach 

anatomicznych. W pracach zaprezentowano, jak obrazowanie metodą CBCT wpłynęło na postawienie 

właściwej diagnozy oraz, które z narzędzi informatycznych można wykorzystać do badań 

morfologicznych zębów i dokładnego ich uwidocznienia w trójwymiarowej bryle twarzoczaszki.        

W publikacjach (II.D1,II.D3) przedstawiono możliwości diagnostyczne tomografii CBCT w 

planowaniu  i monitorowaniu efektów leczenia pacjentów z  dysplazją obojczykowo -czaszkową. 

Szczególną uwagę zwrócono na różnice pomiędzy klasyczną diagnostyką radiologiczną opartą na 

ocenie zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych, a oceną z użyciem tomografii stożkowej. 

Opisano i przedstawiono różne sposoby wizualizacji  wybranych obszarów twarzoczaszki w 

kontekście planowania kolejnych etapów leczenia i współpracy lekarzy specjalistów z zakresu 

stomatologii dziecięcej, ortodoncji, chirurgii i protetyki. W publikacjach 

(II.D7,II.D11,II.D13,II16,II.D24) zaprezentowano przypadki wykorzystania tomografii stożkowej w 

diagnostyce, rzadkich w codziennej praktyce lekarskiej, schorzeń, nieprawidłowości i wariantów 

budowy tkanek w obszarze twarzoczaszki.  

W serii publikacji (II.D4,II.D8,II.E6,II.D15,II.D25) przedstawiono wyniki badań dotyczących 

możliwości zastosowania zdjęć pantomograficznych jako badania wspomagającego wykrywanie 

osteoporozy u kobiet po menopauzie. Celem badań (II.D4,II.D8) prowadzonych we współpracy z 

Katedrą i Kliniką Endokrynologii Ginekologicznej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala 

Klinicznego UM w Poznaniu było porównanie wybranych paramentów morfologicznych żuchwy 

widocznych  na zdjęciach pantomograficznych z wynikami uzyskanymi za pomocą densytometrii 

(DXA) odcinka lędźwiowego kręgosłupa u 47 kobiet po menopauzie z osteoporozą, osteopenią oraz 

prawidłową mineralną gęstością kości (BMD). Dodatkowo poszukiwano możliwych korelacji 

pomiędzy wskaźnikami charakteryzującymi budowę żuchwy z  profilem hormonalnym pacjentek (w 

tym stężeniem  folitropiny (FSH), estradiolu, testosteronu i  siarczanu dehydroepiandrosteronu 

(DHEA-S). Ocenę morfologiczną żuchwy na zdjęciach przeprowadzono wyznaczając wskaźniki: 

indeksu panoramicznego żuchwy i  indeksu żuchwy, oznaczono także liczbę zębów,  wysokość części 

zębodołowej oraz grubość i strukturę kości zbitej wzdłuż dolnego brzegu trzonu żuchwy. Ustalono, że 

stężenia estradiolu oraz testosteronu w surowicy krwi u kobiet po menopauzie wykazują pozytywną 

korelację z liczbą zębów. Wykazano negatywną korelację pomiędzy wiekiem i liczbą zębów szczęki    

u kobiet po menopauzie z osteopenią. Nie stwierdzono wpływu stężenia FSH, estradiolu, testosteronu 

oraz DHEA-S w surowicy krwi na utratę BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u kobiet po 

menopauzie. Nie wykazano korelacji pomiędzy liczbą zębów i BMD kręgosłupa. Dodatkowo nie 

wykazano korelacji między indeksem panoramicznym żuchwy (PMI) i indeksem żuchwy (MR), a 

utratą gęstości tkanki kostnej kręgosłupa u kobiet po menopauzie. Wykazano pozytywną korelację 

między odległością od dolnego brzegu żuchwy do dolnej granicy otworu bródkowego a stopniem 

niedoboru BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u kobiet po menopauzie. We wnioskach  

wskazano, że pomiar odległości pomiędzy dolnym brzegiem żuchwy, a dolną granicą otworu 

bródkowego koreluje ze stopniem utraty BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa u kobiet po 

menopauzie i ten parametr może być użyteczny w ocenie ryzyka osteoporozy. Ponadto podkreślono, 

że stężenia estradiolu oraz testosteronu w surowicy krwi u kobiet po menopauzie wykazują pozytywną 

korelację z liczbą zębów. Mój udział w badaniach polegał na wykonaniu zdjęć rentgenowskich oraz 

wykonaniu obliczeń i wyznaczeniu parametrów, które w sposób liczbowy charakteryzują budowę 

wybranego odcinka trzonu żuchwy na zdjęciach pantomograficznych. Początkowo, wyznaczenie 

punktów i odcinków pomiarowych na zdjęciach prowadzono ręcznie analizując wybrane fragmenty 
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trzonu żuchwy zawarte pomiędzy zębami przedtrzonowymi, a kątem żuchwy, natomiast kwalifikację 

stopnia demineralizacji brzegowego odcinka kości zbitej prowadzono porównując stan zastany do 

obrazów wzorcowych. W toku prac obliczeniowych nawiązałem współpracę z  Katedrą 

Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej celem oszacowania 

możliwości automatyzacji pomiarów morfologicznych żuchwy. Ten etap badań polegał na 

poszukiwaniu algorytmów komputerowych, które w oparciu o autonomiczną ocenę obrazu 

rentgenowskiego będą wstanie dokonać rozpoznania istotnych struktur anatomicznych i dokonania 

pomiarów bez ingerencji człowieka. Efektem współpracy było powstanie oprogramowania 

realizującego zadanie automatycznej analizy zdjęcia pantomograficznego pod kątem oznaczenia tych 

wskaźników żuchwy, które mogą się okazać przydatne w  badaniach przesiewowych  pod kątem 

zwiększonego ryzyka osteoporozy.  W publikacjach (II.D15,II.D25) przedstawiono metodę określania 

szerokości warstwy kości zbitej żuchwy na zdjęciach panoramicznych.  Algorytm napisany w tym 

celu był oparty na oddzielnej ekstrakcji dolnej i górnej granicy kości zbitej oraz automatycznej 

identyfikacji otworu bródkowego. Przedstawiono wyniki ekstrakcji granic przeprowadzonych na 34 

panoramicznych zdjęciach radiologicznych osób zdrowych i z osteoporozą, wraz z automatycznymi 

pomiarami poszczególnych wskaźników żuchwy. Uzyskane rezultaty porównywano  z wynikami 

pomiarów wykonanych ręcznie. Podsumowaniem pracy był rozdział w podręczniku  (II.E6) a wyniki 

zaprezentowano także na konferencjach z dziedziny  radiologii stomatologicznej  (III.B21) i 

informatyki medycznej  (II.D15, II.D25).   

W ramach prowadzonych badań naukowych nad interpretacją porównawczą obrazów 

rentgenowskich opublikowałem wyniki zastosowania metody subtrakcji komputerowej jako metody 

oceny różnic widocznych na zdjęciach rentgenowskich (II.D5, III.B18, III.B37, II.D20,II.D25,II.D28, 

III.B26) W pierwszej publikacji z tej serii (II.D28)  przedstawiłem ogólne zasady subtrakcji oraz 

zaprezentowałem  ocenę wyników leczenia chirurgicznego głębokich kieszeni przyzębnych 

towarzyszących zaawansowanej chorobie przyzębia za pomocą subtrakcji obrazów rentgenowskich 

wykonanych w określonych przedziałach czasu po leczeniu . Subtrakcji podano wybrane fragmenty 

cyfrowych zdjęć wewnątrzustnych po zabiegu regeneracji kości za pomocą białek macierzy szkliwnej. 

Pary obrazów skalibrowano w celu wyrównania kątów pionowej wiązki promieniowania 

rentgenowskiego, kontrastu i gęstości radiologicznej. Subtrakcję regionów pozabiegowych wykonano 

za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego (X-Poseit ver.3.1.19  Image Interpreter 

Systems,  Dania). Wykazano obiektywny wzrost mineralizacji w obszarach badanych, zwrócono także 

uwagę na możliwość detekcji lokalnych ognisk hipomineralizacji, których nie można było wykryć 

klinicznie. Ocenę efektów leczenia metodą subtrakcji zdjęć rentgenowskich wykorzystano także w 

publikacji (III.B26) na temat  oceny ilościowej zmian mineralizacji wyrostka zębodołowego po 

wprowadzeniu implantów dentystycznych. Badaniom poddano 24 jednoetapowe implanty założone u 

12 pacjentów oceniając zmianę mineralizacji 4 obszarów bezpośrednio sąsiadujących z implantem  w 

okresie 6 tygodni i 12 miesięcy od ich wprowadzenia. Wykazano 20% redukcję mineralizacji w 

obszarach przyszyjkowych z pojedynczymi przypadkami 7% wzrostu mineralizacji. W obszarach 

zlokalizowanych wzdłuż gwintu implantów zaobserwowano 5% wzrost poziomu mineralizacji. Praca 

otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację plakatową podczas „11th European Congress od 

DentoMaxilloFacial Radiology” w Budapeszcie w 2008 roku, a mój udział w pracy polegał na 

przygotowaniu, wykonaniu i interpretacji wyników subtrakcji obszarów na zdjęciach rentgenowskich.   

W kolejnej publikacji z tej dziedziny  (II.D5) przedstawiono  ocenę przebiegu  leczenia 

endodontycznego przypadków dużych zmian okołowierzchołkowych za pomocą subtrakcji 

komputerowej  zdjęć  rentgenowskich. Do przeprowadzenia subtrakcji wykorzystano serie cyfrowych 

wewnątrzustnych zdjęć zębowych z poszczególnych etapów leczenia wykonanych przed leczeniem, 

oraz w okresach 4, 7 i 12 miesięcy. Wykazano  wystąpienie obiektywnych zmian poziomu 
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mineralizacji, zaobserwowano wystąpienie obwodowo położonych obszarów  mieszanych procesów 

de- i remineralizacji (remodelowania kości wyrostka zębodołowego). Stwierdzono, że subiektywna, 

wzrokowa ocena  postępu gojenia zmian może się różnić od tej uzyskanej metodą subtrakcyjną.  

W 2013 roku nawiązałem współpracę z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu 

Medycznego     w Poznaniu w zakresie wykonywania i  interpretacji badań rentgenowskich w 

obszarze twarzoczaszki z materiału pozyskanego podczas badań archeologicznych. Zostałem 

członkiem interdyscyplinarnego zespołu, który prowadzi badania w zakresie identyfikacji osobniczej, 

odontologii i radiologii sądowej. Mój wkład w prace tego zespołu wiąże się z wykorzystaniem 

współczesnych dwu- i trójwymiarowych metod rentgenowskich do oceny wieku zębowego, 

trójwymiarowych rekonstrukcji fragmentów czaszki  i superprojekcji danych pozyskiwanych różnymi  

metodami dostępnymi w archeologii. W ramach współpracy byłem także członkiem zespołu 

badającego szczątki paleoodontologiczne pochodzące ze  stanowisk archeologicznych w Horodysku, 

Rogalinie i Poznaniu.  Efektem tej współpracy jest 6 artykułów w czasopismach 

(II.A,II.A5,II.D6,II.D9,II.D12,II.D14) oraz 5 rozdziałów w 3 monografiach 

(II.E1,II.E2,II.E3,II.E4,II.E5) i 12 doniesień zjazdowych (III.B1, III.B3, III.B4, III.B5, III.B6, III.B8, 

III.B9, III.B10, III.B11, III.B13, III.B14, III.B15) Jestem także członkiem założycielem i zasiadam w 

zarządzie Polskiego Towarzystwa Odontologii Sądowej.        

Moja działalność dydaktyczna jest związana przede wszystkim z radiologią stomatologiczną. 

Od pierwszych  lat pracy zawodowej (jeszcze w ramach studium doktoranckiego)  byłem 

zaangażowany w stworzenie programu zajęć z radiologii stomatologicznej dla studentów stomatologii 

AM w Poznaniu. W kolejnych latach odpowiadałem też za poszerzenie treści programowych i 

zwiększenie wymiaru godzin nauczania. W roku 2012 opracowałem i wprowadziłem do planu 

nauczania zajęcia fakultatywne z podstaw obrazowania metodą CBCT. Zajęcia z przedmiotu 

„Tomografia z promieniowaniem stożkowym (CBCT) w diagnostyce stomatologicznej - podstawy 

analizy, interpretacji i modelowania 3D” dla studentów 5 roku  i ich odpowiednik w języku 

angielskim: „Introduction to Cone Beam Computed Tomography (CBCT)”  cieszą się niesłabnącym 

zainteresowaniem.   

Za działalność dydaktyczną otrzymałem „Nagrodę zespołową dydaktyczną”  w roku 

akademickim 2011/2012 przyznaną przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz  

„Honorary Recognition Award”  kolejno w latach: 2013, 2014, 2015 , 2016 i 2017 roku. Jest  

wyróżnienie studentów wydziałów anglojęzycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla 

najlepszego nauczyciela/jednostki  w danym roku akademickim 

Odbyłem szereg szkoleń z dziedziny radiologii stomatologicznej  w tym staż w Department 

for Oral Radiology, Royal Dental College, Aarhus University, Dania (marzec 2004) w profesor Anne 

Wenzel, kursy szkoleniowe:  “NewTom 3G” - 3rd World NewTom Day (2006), Cranex and Digora 

Product and application training . Helsinki 2003, Soredex international 3D workshop (2011),  Kurs 

EADMFR CPD “Head&neck ultrasound including hands-on practical experience” (2010) Guy’s 

Hospital London.  Od 2007 roku biorę aktywny udział w konferencjach International Association of 

DentoMaxilloFacial Radiology a od 2008 roku w europejskich konferencjach  European Academy of 

DentomaxilloFacial Radiology gdzie w latach 2010-14 zasiadałem w Komitecie ds. Edukacji (ang. 

Education committee)  a obecnie jestem delegatem krajowym i członkiem Komitetu Badawczego i 

Naukowego  (ang.Research and Scientific committee). Prowadzę działalność dydaktyczną i 

wykładową nakierowaną na nauczanie różnych aspektów radiologii stomatologicznej. W okresie od 

2004  do 2018 roku wygłosiłem 17 referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych .  
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