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 Praca doktorska lekarz dentysty Ewy Olejnik pt. „Ocena skuteczności przeciwdrobno-

ustrojowej płukanek stosowanych w pielęgnacji jamy ustnej wobec wybranych szczepów 

bakteryjnych i drożdżaków - badania in vivo i in vitro” została wykonana pod kierunkiem 

Promotor prof. dr hab. Jolanty Szymańskiej i Promotor pomocniczej dr n. med. Beaty Kubić. 

Do realizacji celu głównego, sformułowanego w tytule rozprawy, Doktorantka przyjęła 3 cele 

szczegółowe: ocenę częstości stosowania płukanek do pielęgnacji jamy ustnej i czynników, 

które mają wpływ na wybór płukanek przez młodzież 17-letnią, ocenę wpływu regularnego 

stosowania najczęściej używanej przez młodzież płukanki na miano bakterii z rodzaju 

Lactobacillus i Streptococcus oraz grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida w ślinie, a 

także określenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wybranych płukanek na wybrane 

szczepy wzorcowe bakterii i drożdżaków. 

 Rozprawa ma układ typowy, liczy 110 stron maszynopisu i podzielona jest na 11 

rozdziałów poprzedzonych Wykazem skrótów. 

Rozdział I. Wstęp (na stronach 6-19) składa się z 2 podrozdziałów, w których 

szczegółowo w oparciu o piśmiennictwo omówione zostały płyny do pielęgnacji jamy ustnej, 

ich charakterystyka, wskazania do stosowania i skład, a następnie zwięźle, aczkolwiek w 

stopniu wystarczającym, przedstawiona została mikrobiota jamy ustnej. Cały rozdział 

wskazuje na solidne przygotowanie do podjęcia tematu rozprawy.  

 Rozdział II. Cel pracy (strona 20). 

 W rozdziale III., poświęconym Materiałowi i metodom (strony 21-35) Autorka 

prezentuje obszerny opis materiału badawczego oraz zastosowanej metodyki, ilustrowany 

fotografiami. Badaniami objęto młodzież w wieku 17 lat, wśród której najpierw 



przeprowadzono ankietę z 19 pytaniami na temat stosowania płukanek w codziennej 

pielęgnacji jamy ustnej, a następnie dokonano in vivo oceny wpływu najczęściej stosowanej 

płukanki (Colgate Plax Cool Mint®) na miano szczepów bakterii S. mutans i Lactobacillus 

spp. oraz drożdżaków C. albicans w ślinie badanych. Ślinę pobierano bezpośrednio przed 

płukaniem oraz po upływie 2,5 i 5 miesięcy. W badanym materiale oceniano liczebność 

kolonii wymienionych drobnoustrojów. Trzeci etap badań stanowiła ocena in vitro działania 6 

popularnych płynów do higieny jamy ustnej na wzorcowe szczepy drobnoustrojów stosując 

metody dyfuzyjno-studzienkowe, w których oceniono strefy zahamowania wzrostu 

drobnoustrojów po zastosowaniu każdego płynu. Analiza statystyczna uzyskanych danych 

została przeprowadzona przy użyciu właściwie dobranych narzędzi statystycznych w oparciu 

o oprogramowanie Statistica 13. 

 W IV. rozdziale Wyniki (strony 36-74) znajduje się obszerny i bardzo staranny opis 

uzyskanych wyników, poparty przejrzystą dokumentacją: tabelą i 38 rycinami w postaci 

wykresów, diagramów i fotografii. Każda z analizowanych partii badań znalazła się w 

odrębnym podrozdziale ze szczegółowym opisem. Wyniki wskazują na skuteczność 

przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą badanych płukanek do jamy ustnej, zwłaszcza 

zawierających w składzie jednocześnie fluorek sodu i chlorek cetylopirydyny. 

 Rozdział V. Dyskusja. Na stronach 75-86 Doktorantka dokładnie omówiła rezultaty 

badań własnych, odnosząc je i porównując z wynikami uzyskanymi przez innych autorów. 

Sprawne posługiwanie się cytowaną literaturą potwierdza znajomość zagadnień związanych z 

podjętą tematyką. Autorka wykazała się umiejętnością logicznego prowadzenia wywodu 

naukowego. 

 Rozdział VI. (strona 87) Rozprawę kończy 7 wniosków, które odpowiadają 

postawionym celom. Uważam jednak, że tak zapisane wnioski dotyczące ankiety stanowią 

raczej podsumowanie otrzymanych wyników, a wniosek ostatni nie wynika bezpośrednio z 

prowadzonych obserwacji.  

 Kolejne dwa rozdziały to Streszczenia w języku polskim i angielskim (strony 88-93). 

IX. Bibliografia liczy 92 pozycje uszeregowane alfabetycznie, w 80% z ostatniej 

dekady, ściśle dotyczące omawianej problematyki, które zostały w pełni wykorzystane w 

tekście (strony 94-103). Wyróżnia się wyjątkową starannością i dokładnością zapisu. 

 Ostatnie dwa rozdziały zawierają: X. Spis tabel i rycin (strony 104-106) oraz XI. 

Suplement z wykorzystaną w pracy Ankietą (strony 107-110). 

 Praca jest poprawna merytorycznie, nie zawiera poważnych błędów. Podobnie jak 

wszystkie prace wykonane pod kierunkiem Pani prof. J. Szymańskiej, rozprawa została 



przygotowana bardzo starannie i napisana poprawną polszczyzną. Z obowiązku recenzenta 

muszę jednak zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia. Brakuje mi choćby krótkiego 

uzasadnienia wyboru tej konkretnej grupy wiekowej badanych (17-latki). Podczas 

przygotowywania do publikacji, zalecałabym zastąpienie terminu skutki uboczne innym, 

bardziej aktualnym- działania niepożądane. Odnośnie do pierwszych wniosków, które 

formalnie odpowiadają postawionemu pierwszemu celowi szczegółowemu, ale stanowią 

podsumowanie wyników, proponowałabym przeredagowanie i nadanie bardziej ogólnego 

charakteru oraz rezygnację z wniosku ostatniego.  

Uwagi te w niczym nie umniejszają zasadniczej wartości pracy, która w pełni 

zasługuje na pozytywną ocenę.  

 W podsumowaniu stwierdzam, że Doktorantka wykazała się umiejętnością 

formułowania zadań badawczych i ich realizacji, analizy wyników oraz posługiwania się 

aktualnym piśmiennictwem. Dysertacja jest samodzielną pracą, zawierającą rzetelny materiał 

badawczy i realizującą postawiony cel. Jest oryginalnym osiągnięciem naukowym 

Doktorantki. 

 Uważam, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska spełnia wymogi stawiane 

tego typu pracom i zwracam się do Wysokiej Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie lekarz dentysty Ewy Olejnik do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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