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rozprawy doktorskiej

lek. dent. Karoliny Polak-Kowalskiej

pt. ,,Ocena kliniczna skuteczności leczenia zmianhipomineralizacyjnych szkliwa

o charakterzebiŃej plamy metodą infiltracji żywicąo niskiej lepkości - badania in vivo"

Problem występowania zmian o charakterze białych plam obecnie jest bardzo

powszechnie zauważany ptzez klinicystow w codziennej praktyce stomatologicznej. Wielu

młodych pacjentów zwraca przy tym uwagę na niekorzystny efekt estetyczny uzębienia, co

niewątpliwie moze wpływać na obnizenie jakości ich życia. Stąd też lekarze denfyści coraz

częŚciej stają przed wyzwaniem jakim jest leczenie zmian o różnej etiologii, w tym zarówno

zaburzeń rozwojowych szkliwa d. enamelopatii z grupy hypomineralizacji o charakterze

nieprzezroczystości (zmętnień) jak i prochnicy początkowej. W ostatnich latach podkreślane

jest nowe podejście do metod leczenia prochnicy nieubytkowej uwzględniające dzińania

minimalnie inwazyjne. Aktualnie jednak brakuje doniesień w literaturze dotyczących

wykorzystania metody infiltracji żywicą o niskiej lepkości w leczeniu zmian

demineralizacyjnych szkliwa nie związanych zleczęniem ortodontycznym. Stąd też zdaniem

recenzenta wybór tematu pracy doktorskiej ptzez Doktorantkę jest w pełni uzasadniony

zarówno w aspekcie naukowym jak i klinic7nym.

Przedmiotem obecnej rozprawy doktorskiej były badania mające na celu: poszerzenie

wiedzy na temat wykorzystania metody infiltracji w leczeniu zmian o charakterze bińej
plamy; ocenę kliniczną skutecznośó metody infiltracji żywicą w maskowaniu białych plam,

stabilność efektu estetycznego oraz leczniczego w okresie obserwacji, ktory wyniósł 12

miesięcy, a takżę ocenę stopnia zadowolenia pacjentow z ptzęprowadzonego zabiegu oraz

osiągniętych efektów leczenia.

Przedstawiona do recenzji ptaca doktorska lek. dent. Karoliny Polak-Kowalskiej

opracowana pod kierunkiem Promotora dr hab. n. med. Elżbiety Pels, w postaci



wydrukowanej monografii pt, ,,Ocena kliniczna skuteczności leczenia zmian

hipomineralizacyjnych szkliwa o charakterzebiałej plamy metodą infiltracji żywicą o niskiej

lepkości - badania in vivo" liczy łącznie 202 strony druku i zawiera 47 tabel,84 ryciny oraz

9 załącznikow. Piśmiennictwo obejmuje 149 pozycji, w tym 27 (l8,I%) publikacji

napisanych w języku polskim oraz l22 (81,9o/o) opracowania naukowe w językach obcych,

w tym głównie angielskim (79,9%).

Manuskrypt został napisany zgodnie z przyjętymi wymogami i zredagowany

w typowy sposób dla rozpraw doktorskich. Pracę podzielono na rozdziały, w tym kolejno

wstęp, cel pracy) materiał i metodykabadań, wyniki badań, dyskusja, podsumowanie,

wnioski, streszczenie w języku polskim i angielskim, spis tabel i rycin, aneks, piśmiennictwo,

spis skrotow i symboli użytych w pracy oraz piśmiennictwo.

Konstrukcja pracy zostńabardzo dobrze przemyślanaptzez Doktorantkę. We wstępie,

Iiczącym 44 strony i obejmującym trzy podrozdzińy, Autorka wprowadziła czytelnika

w temat projektu badawczego opisując w bardzo rzeczorysposóbzagadnieniazwiryane

z problemem występowania białych plam w obrębie szkliwazęba. W pierwszym podrozdziale

opisano budową szkliwa, etiopatogenezę, epidemiologię, diagnostykę oraz leczenie białych

plam, z podzińem na białe plamy próchnicowe, a także powstałe jako następstwo leczenia

ortodontycztrcgo białe plamy prochnicowe oraz nieptzeztoczystości (zmętnienia) szkliwa

zębów stałych. Drugi podtozdział stanowi szeroki opis techniki infiltracji żywicą o niskiej

lepkości, z uwzględnieniem rysu historycznego, opisu preparatu Icon (DMG, Hamburg,

Niemcy) wraz z charakterystyką żywicy stosowanej w metodzie infiltracji oraz

zastosowaniem tego sposobu. Trzeci podrozdziń poświęcony zostń ocenie skuteczności

klinicznej metody infiltracji żywicą na podstawie analizy badań przeprowadzonych in vitro

przez irrnych autorów. Doktorantka kolejno bardzo wnikliwie opisała głębokość penetracji

Ęwicy w głąb tkanek zęba, twardość i strukturę powierzchni leczonego szkliwą ochronę

przed kwaśnym pH płytki bakteryjnej oraz stabilność koloru żywicy stosowanej w metodzie

infiltracji.

Przed przystąpieniem do badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (KE-0254131212016). Badanych 68 osób

kwalifikowano spośrod pacjentów zgłaszających się do Poradni Stomatologii Wieku

Rozwojowego otaz spośród sfudentów kieruŃu lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu

Medycznego w Lublinie, z wykorzystaniem ściśle określonych kryeriow włączenia

i vlyłączenla z badania. Doktorantka wszystkie uzyskiwane informacje na poszczególnych

etapach realizacji projektu badawczego odnotowywała w autorskich kanach badania,



uwzględniających wywiad ogólnolekarski, indywidualne karty badania pacjenta (odrębne dla

badania wstępnego czyli wizyty T0 onz podczas dwóch kolejnych wizyt czyli T1 - po 3-6

miesiącach obserwacji oraz T2 - po 12 miesiącach od zabiegu), a także kwestionariusze

ankiety dla pacjentów dotyczące oceny własnych zębow orazwcześniejszego leczenia białych

plam, występowania chorób w okresie pre-, peri- i postnatalnym, stomatologicznych

nawyków higienicznych i dietetycznych oraz dwa kwestionariusze dotyczące satysfakcji po

zastosowanym leczeniu z wykorzystaniem metody infiltracji żywicą (dla badania w czasie T1

i T2). Dodatkowo Badaczka przygotowŃa i przekazywńa pacjentom kartę z zaleceniami po

przeprowadzonym zabie gu.

Ogółem przeprowadzono obsęrwacje na 440 zębach badanych tj. poddanych leczeniu

z v,ykorzystaniem techniki infiltracji żywicą o niskiej lepkości oraz w grupie 455 zębów

kontrolnych, z podzińem badanych na trzy grupy: grupa 1 - pacjenci zbińymi plamami na

powierzchniach gładkich - wolnych zębów stałych zdiagnozowanych jako demineralizacja

próchnicowa; grupa 2 - pacjenci zbiĘmi plamami na powierzchniach gładkich - wolnych

zębow staĘch zdiagnozowanvch jako demineralizacja próchnicowa związana z leczeniem

ortodontycznym za pomocą stałego aparatu cienkołukowego; grupa 3 - pacjenci z białymi

zmianami na powierzchniach gładkich - wolnych zębow stałych rozpoznanych jako

enamelopatia z gtupy hipomineralizacji szkliwa o charakterze nieprzezroczystości (zmętnień).

Stan uzębienia oceniano z Wkorzystaniem sześciostopniowego zmodyfikowanego

Międzynarodowego Systemu Wykrywania i Oceny Prochnicy (ICDAS II), Stopień

demineralizacji tkanek zębowych, u pacjentow z I i 2 grupy, mierzono z użyciem lasera

diagnostycznego (DIAGNOdent). Ponadto badanie stomatologiczne lwzględniało ocenę

stanu higieny jamy ustnej dokonanej za pomocą wskaźnika płytki nazębnej wg Silness i Lóe

(ang. Plaque Index, Pl.I) oraz aproksymalnego wskźnika płytki nazębnej wg Lange (bez

barwienia) (ang. Aproximal Plaque Index, APD.

Otrzymarle dane poddano dokładnej analizie statystycznej, z zastosowaniem programu

Statistica 13.1 (StatSoft, Polska). Uzyskane wyniki Doktorantka bardzo rzetelnie opisała

i zaprezentowała w 35 tabelach, a także na 82 rycinach. Szczególnie cenne są ryciny

przedstawiające stan kliniczny tkanek badanych zębów, u wybranych pacjentów, zarówno

przed zabiegiem jak i bezpośrednio po przeprowadzonej procedurze infiltracji oraz w okresie

po 3-6 oraz 12 miesiącach od leczenia.

Rozwńania w rczdziale,,Dyskusja" przeprowadzonę zostńy z dobrą znajomością

tematyki i opisane na 19 stronach. Zawartość tego rczdziału dowodzi, iż Autorka bardzo

dobrze opanowała materiał badawczy. Doktorantka zwrociła uwagę na



najciekawsze i najwńniejsze informacje oraz umiejętnie dokonała właściwej oceny wyników

własnych badń, także w odniesieniu do otrzymanych i opublikowarrych ptzez innych

naukowców. Bardzo wartoŚciowe jest ,,Podsumowanie" zawierające najwńniejsze

obserwacje i informacje z bńania klinicznego oruz ankietowanego, zawarte odpowiednio

w dziewięciu i jedenastu punktach.

OtrzYmane wyniki skłoniły Doktorantkę do podsumowania ich w następujących

dziewięciu wnioskach:

1. ,,Metoda infiltracji żywicą jest skuteczną metodą maskowania biaĘch plam

hiPomineralizacyjnych szkliwa, a uttzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej

gwarantuje stabilnoŚÓ estetycznych i terapeutycznych. efektow leczenia. Na

Podstawie 12 - miesięcznego okresu obserwacji można stwierdzió, że naleĘ ją

traktowaĆ jako realną altematywę dla nieinwazyjnych i inwazyjnych metod

leczenia w grupie dzieci i młodzieĘ .

2, Istnieją różnice w efęĘwności maskowania białych plam szkliwa za pomocą

metody infiltracji żywicą między hipomineralizacjąspowodowanąpróchnicą,

a wadami rozwojowymi szkliwa. Lepsze efekty w poprawie wyglądu białych plam

udało się uzyskać w przypadku zmiandemineralizacyjnych szkliwa.

3. Skuteczność infiltracji, efektywność w poprawie wyglądu i właściwości

oPtYcznych białych plam demineralizacyjnych szkliwa jest większa w przypadku

zmiarl aktywnych, dlatego zaleca się przeprowadzenie zabiegu infiltracji

odpowiednio wcześnie po zdiagnozowanil zmian. W przypadku bardziej

zaawansowanych zmian skuteczność w maskowaniu białych plam za pomocą

metody infiltracji żywlcą była niższa. Zatem kwalifikacj a pacjenta do zabiegu

Powinna obejmować ocenę głębokości zmiany za pomocą jednego z urządzeń

diagnostycznych.

4. Mimo zastosowania infiltracji żywicy w połączeniu z preparatem zawierającym

fluorki u części leczonych pacjentów stwierdzono próchnicę na obwodzie

infiltrowanego szkliwa po 12 miesięcznym okresie obserwacji, ptzez co należy

mieĆ na uwadze, źe infiltracj a żywicą nie w każdych warunkach zńamowuje

Progresję prochnicy i należy liczyć się z faktem, że dalsza demineralizacja po

zabiegu jest mozliwa.

5. Zaobserwowano silną korelacje pomiędzy stanem higieny jamy ustnej, a jakością

leczonych powierzchni, co sugeruje, że kluczową kwestią dla zachowania



odpowiedniej jakości infiltrowanego szkliwa jest niedopuszczenie do za|egania

płytki nazębnej poptzez precyzyj ne i regularne zabiegi higienizacyj ne.

6. Kwalifikując pacjenta do zabiegu infiltracji żywicą należy szczegółowo ocenić

ryzyko próchnicy. Zabieg infiltracji najbezpieczniej jest przeprowńzń

u pacjentow, co do których mamy pewnośó, że będą stosowali się do wydanych

zaleceń dietetycznych i higienicznych. Przeprowadzenie zabiegu u pacjenta ze złą

higieną jamy ustnej moze wiryać się z wysokim odsetkiem niepowodzenia

przeprowadzonej terapii.

7. Zastosowanie metody infiltracji żywicą nie zwalnia lekarua dentysty

z konieczności właściwego zatządzania ryzykiem próchnicy i monitorowania

pacjenta. Długoterminowy sukces estetyczny i leczniczy stosowanej terapii

lzależniony jest od współpracy, zaangńowania i dyscypliny ze strony pacjenta.

8. Białe plamy spowodowane hipominerulizacją szkliwa stanowią duzy problem

zarówno dla pacjentów jak i dla lekarzy dentystow. Zmiany te negatywnie

wpĘwają na s.lmoocenę pacjentów, a także w opinii większości badanych

znacznie pogarszają ich ogólny wygląd. Najczęściej podawarrą ptzez badanych

dotychczasową metod ą leczenia białych plam szkliw a była remineralizacj a.

9. Satysfakcja pacjentów z przeprowadzonego zabiegu była znaczna, a efekty

estetyczne leczenia zostały ocenione bardzo dobrze, co wskazuje na dużą

akceptację zabieguprzezpacjentów i może zachęcić klinicystów do wykorzystania

tej metody w leczeniu zmiarl hipomineralizacyjnych szkliwa o charakterue białej

plamy."

W opinii recenzenta poruszony przez Autorkę problem jest bardzo wńny,

a podjęty projekt badawczy posiada bardzo duże walory poznawcze. Rozprawa doktorska

stanowi logiczną całość oraz świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu Doktorantki do

prowadzenia badń naukowych, a|e także ich prezentacji. Przeprowadzone w pracy badania

zostńy wykonane ze znajomością nowoczesnej techniki diagnostyki oraz leczenia białych

plam próchnicowych. Uzyskane wyniki Doktorantka bardzo dobrze udokumentowała,

zawierając równiez zdjęcla obrazujące stan kliniczny tkanek zębow przed leczeniem

i bezpośrednio po przeprowadzonej procedurzę otaz podczas kolejnych wizyt kontrolnych.

Ponadto Doktorantka przedstawiła darre w sposób syntetyczny, uporządkowany i czytelny,

a także uzyskała odpowi edz i na zńożone cele badania.

Natomiast z obowiąku recenzenta chciałabym zwrócić uwagę, iż w pracy pojawiły

się drobne błędy językowe, ktore jednakże nie umniejszają wartości dysertacji i z łatwością



mogą zostać przez Autorkę poprawione. Ponadto Doktorantka w spisie piśmiennictwa, na

stronie l93, ptzedstawiła dwukrotnie Ę samą publikację (Resin infiltration technique: the

minimal invasive approach to treat white spot lesions. J Dent. 2015;2(2):7T-74). Należałoby

zweryfikować piśmiennictwo, gdyż nie zostali ujęci wszyscy atftorzy opracowń,

np. w pozycji 44 wymieniono nazwiskopierwszegoautoraorazjedynieinicjałyimienia

i nazwiska drugiego. W pozycji 3 piśmiennictwa brakuje tytułu pracy, a ptzry pozycji 92

informacji dotyczącej daty dostępu do danych elektronicznych. Podczas kontynuacji badń

sądzę, iż warto byłoby zastanowić się nad podziałem pacjentów na grupy osób w wieku

rozwojowym oraz po zakoilczeniu tego okresu. Ponadto sugerowałabym w przyszłości

podczas rcalizacji badń zwykorzystaniem kwestionariuszy dodac także odpowiedź,,inrla/e"

do spisu wymienionych w formularzach schorzeń, które przeszlibądź na które mogą cierpieć

pacjenci (,,wzór karty wywiadu ogólnolekarskiego" oraz ,,wzór ankiety numer 2").

Zastanawiam się czy zostały przygotowane dwie wersje kwestionariuszy ankiety, gdyż np. we

,wzorze kaĘ qrviadu ogólnolekarskiego" pytania skierowane są do dorosłych pacjentow

(zwrot ,,Pul/i"), we ,wzotze ankiety numer 2" wydaje się, iż pytania zostńy skierowane

jedynie do rodziców dzieci, natomiast we ,Dwzorze ankiety numer 3" część pytń została

skierowana do rodzicow dzieci (tj. pytania od 1 do 8)? Czy wymienione pytania były także

zadaw ane dorosłym pacj entom?

Podsumowując niniejszą recenzję uwżam, iż ptzedŁożona mi do oceny rozprawa

doktorska spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztŃi z dnia 14 marca 2003 roku

(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.). Zwtacam się więc do Wysokiej Rady ds. Stopni

Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

z wnioskiem o przyjęcie pracy i dopuszczenie lek. dent, Karoliny Polak-Kowalskiej do

dalszych etapów przewodu doktorskiego, w tym o dopuszczenie do publicznej obrony.

Jednocześnie ze względu na nowatorski aspekt pracy oraz kliniczną wagę uzyskanych

wyników badń wnoszę o jej wyróżnienie.

zwtazami szacunku


