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Przestawiona mi do recenzji praca doktorska dotyczy bardzo waznego problemu w 
chirurgii stomatologicznej, jakim jest zaburzony proces wyrzynania zatrzymanych klow 

i konsekwencji klinicznych. 

Kly powstajq w obr^bie parzystych wyrostkow szcz^kowych, ktore stopniowo ulegaj^ 
flizji tkankowej z nieparzystym wyrostkiem czolowo-nosowym. mi^dzy szostym a 
dziewiatym tygodniem zycia zarodkowego. Miejsce tej fuzji rozwojowej lezy w tworzqcej si^ 
kosci szczeki mi^dzy pierwotnym a wtomym podniebieniem; w tym miejscu tworzq si? kly. 
Waznym czynnikiem warunkuj^cym prawidlowq fuzje tkankow^ parzystych wyrostkow 
szcz^kowych z nieparzystym wyrostkiem czolowo-nosowym jest wlasciwa ekspresja genow, 
mi^dzy innymi dla morfogenow BMP - bialek morfogenetycznych kosci. nalezqcych do 
nadrodziny transformujqcych czynnikow wzrostu TGF B, czy wreszcie gen SHH 
warunkujqcy symetri? powstaj^cych elementow ukladu stomatognatycznego. W przypadku 
jakiegokolwiek zaburzenia czy tez nokautu jednego z genow czy kilku genow dochodzi do 
zaburzeh zwiqzanych z przebudow^ tkanki kostnej szczeki oraz z wytworzeniem tak zwanego 
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kanalu wiodacego dla wyrzynaj^cych si? klow. Zaburzenia rozwojowe klow i konsekwencje 
kliniczne wymagajq wlasciwej diagnostyki i analizy interdyscyplinamej przeprowadzonej w 
zespole ortodonta - chirurg. Wybor i podjecie decyzji terapeutycznej zalezy od stopnia 
zaburzeh rozwojowych, inwazyjnosci stosowanych metod. ktora mozna podzielic na 
interceptywne, ortodontyczne, ortodontyczno-chirurgiczne oraz chirurgiczne. 

Celem przedstawionej pracy doktorskiej jest analiza wielocz> nnikowa stopnia 
zaburzenia rozwojowego prowadzqcego do zatrzymania klow oraz dobor metody 
terapeutycznej w oparciu o t^ analizy. 

Zaprezentowana praca porusza bardzo istotne aspekty diagnostyczne na potrzeby zarowno 
chirurgii stomatologicznej jak i ortodoncji. 

Dysertacja doktorska posiada wlasciwy uklad. Pelen erudycji wst?p zawierajqcy m.in. 
definicje z?b6w zatrzymanych, etetyczne i czynnosciowe znaczenie klow. dane 
epidemiologiczne. oraz szeroko opisan^ etiopatogenez? tego zaburzenia. Wst?p zawiera 
rowniez uznane etapy diagnostyki klinicznej, radiologicznej 3D oraz mozliwosci 
lerapeutyczne pozwalajqce na pozostawienie klow., , 

Badania kompleksowe retrospektywne dokumentacji medycznej przeprowadzono u 
wyselekcjonowanych 54 pacjentow (16 m^zczyzn i 38 kobiet) w wieku od 10 lat i 4 miesiecy 
do 48 lat i 8 miesiecy, z 64 jedno- lub obustronnie zatrzymanymi lub ektopowo polozonymi 
klami szczeki. Pacjenci diagnozowani byli w latach 2010-2017 
w Poradni Ortopedii Szcz?kowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. U pacjentow tych 
zapianowno i przeprowadzono leczenie ortodontyczno-chirurgiczne na podstawie polozenia 
anatomicznego, anatomicznej budowy z?b6w oraz cz?sciowego lub calkowitego braku 
wyrzynania klow szczeki. 

Autor okreslil anatomiczne polozenie korony zatrzymanego z?ba. wykonuj^c szereg 
pomiarow liniowych oraz pomiarow k^towych. Na podstawie przekrojow horyzontalnych 
skanow CBCT okreslono podniebienne. srodwyrostkowe lub przedsionkowe polozenie 
korony zatrzymanego z?ba, dokonuj^c pomiarow liniowych: 

• odleglosc guzka zatrzymanego z?ba od szczytu wyrostka z^bodolowego w linii prosiej 
na przekroju strzalkowym, 

• odleglosc od iinii posrodkowej szczeki, wyznaczonej przez szew l^cz^cy obie kosci 
szczeki na przekroju czolowym, \



• grubosc mieszka zatrzymanego z?ba w jego najszerszym miejscu na przekroju 
proslopadlym do dlugiej osi z?ba. mierzony w polowie dlugosci korony z?ba. 

• dost?pnego miejsca w tuku dla wprowadzenia kla szczeki w piaszczyznie 
horyzontalnej, 

oraz nast^puj^cych pomiarow k^towych: 
• nachylenia dlugiej osi zatrzymanego z?ba do plaszczyzny posrodkowej szczeki 

wyznaczonej przez szew Iqcz^cy obie kosci szczeki na przekroju czolowym, 
• nachylenia dlugiej osi do plaszczyzny zgryzu gomego luku - przekroj dobrany 

byl do mozliwosci zobrazowania plaszczyzny zgryzu oraz dlugiej osi zatrzymanego 
z?ba. 

Ponadto autor okreslil stadium rozwoju kla szczeki wedlug metody Demirijana i wsp. oraz 
widocznosc szpary oz?bnej w obrazie CBCT. Na przekrojach stycznych do dlugiej osi 
korzenia kla szczeki dokonano oceny morfologii korzeni pod k^tem dilaceracji, okreslono 
rowniez resorpcj? korzeni sasiednich z?b6w wedlug 4-stopniowej skali wg. Kurola. 

Autor okreslil wplyw analizowanych zmiennych na podjecie decyzji terapeutycznych: 
• ekstrakcja kla mlecznego; 
• ekstrakcja kta stalego; 
• ekstrakcja przedtrzonowca; 
• odtwarzanie miejsca do erupcji; ' -
• chirurgiczne odsloni?cie z?ba; ' ' . 
• odsloni^cie korony zatrzymanego z?ba z instalacj^ zaczepu: 
• dystalizacja. 

Uzyskane wyniki zostaty poddane wieloczynnikowej analizie statystycznej; zastosowano 
m.in. statystyk? opisow^, test Shapiro-Wilka. test paramelryczny t-Studenta, , 
nieparametryczny test U Manna-Whitneya, test Chi-kwadrat Pearsona. 

Na podstawie uzyskanych wynikow przedstawionych w 11 tabelach, oraz 37 rycinach w tym 
wykresy kolowe, histogramy, przyklady polozeh klow na obrazach CBCT - autor wyci^gn^l 
szereg waznych wnioskow, przedstawionych w postaci opisowej: 

1. Wykazano nieznacznie cz^stsze wyst^powanie zatrzymania kla szczeki po stronie 
prawej. 

2. Polozenie przedsionkowe okazalo si? najrzadsz^ lokalizacj^ zatrzymanych lub 
ektopowo polozonych klow i wyst^pilo w przypadku 8 z?b6w (12,5% wszystkich 
przypadkow). - , ' 
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3. 18 klow ziokaiizowanych bylo srodwyrostkowe (28,1% wszystkich przypadkow). 
najcz^sciej korona kla polozona 
byla po stronie podniebiennej korzeni sasiednich z?b6w - 38 klow (59.4% 
wszystkich przypadkow). 

4. Wykazano cz^stsze podejmowanie decyzji o ekstrakcji z?ba przedtrzonowego 
w przypadku srodwyrostkowego zatrzymania kla. 

5. Decyzja o dystalizacji z?b6w bocznych podejmowana byla rowniez cz?sciej w 
przypadkach takiego polozenia. 

6. Decyzj? o chirurgicznym odsloni?ciu korony kla i naklejeniu zaczepu na jej 
powierzchni? oraz o sprowadzaniu z?ba 
do przerzutu podniebiennego najcz^sciej podejmowano w przypadku 
podniebiennego polozenia korony z?ba w wyrostku z?bodolowym. 

7. Decyzj? o sprowadzaniu z?ba do luku aparatu cienkolukowego najcz^sciej podj?to w 
przypadku srodwyrostkowego polozenia kla, w zaleznosci od nachylenia dlugiej 
osi kla szczeki, 

8. Decyzj? o ekstrakcji kla stalego 
uzalezniono od k^ta nachylenia powoduj^cego niekorzystne polozenie kla szczeki 
w kosci. 

9. ' Decyzja o odtwarzaniu miejsca 
dla zatrzymanego z?ba zalezna byla od nachylenia dlugiej osi z?ba do plaszczyzny 
okluzji. 

10. Wykazano zaleznosc czestosci podejmowania decyzji o ekstrakcji kla mlecznego 
oraz odsloni?ciu chirurgicznym korony zatrzymanego kla a stadium rozwoju 
korzenia wedlug Demirijana. 

11. Nie wykazano zaleznosci podejmowanej decyzji leczniczej od stopnia widocznosci 
szpary oz^bnowej w przekrojach stycznych 
i osiowych badania CBCT, 

12. Nie zaobserwowano roznicy w podejmowaniu decyzji leczniczej 
w zaleznosci od odleglosci zagiecia korzenia odjego wierzcholka. 

13. Stopieh resorpcji z?b6w sasiednich, w tym korzeni siekaczy bocznych, 
przysrodkowych i przedtrzonowcow, okazal si? bez wplywu 
na podejmowan^ decyzj? lecznicz^. 

Zaproponowany temat badan jest szczegolnie wazny z klinicznego punktu 
widzenia; liczba rozpoznawanych, diagnozowanych i leczonych patologii 
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rozwojowych w obszarze anatomicznym klow i ich diagnozowania - stale rosnie z 
powodu coraz szerszej dost^pnosci obrazow CBCT oraz dost^pnosci do lekarzy 
dentystow wielu specjalnosci, glownie w tym zakresie ortodontow i chirurgow 
stomatologicznych. Walorem klinicznym dysertacji jest zgromadzenie i 
zastosowanie wielu podzialow anatomicznych patologii klow, zw er>'fikowanie 
kliniczne tych podzialow poprzez wykonanie kilkuset pomiarow anatomicznych 
oraz zaproponowanie w zaleznosci od powyzszych - algorytmu post^powania 
zachowawczego, chirurgicznego - minimalnie inwazyjnego, jakim jest stworzenie 
kanalu wiod^cego dla wyrzynajacego si? kla, czy wreszcie podj?cie decyzji co do 
ekstrakcji kla w przypadku ^hopeless" beznadziejnej, nie^mozliwej do 
sprowadzenia ortodontycznego klow - lokalizacji. 

Zwracam si? do Przewodnicz^cego i do Czlonkow Rady ds. Stopni 
Naukowych w dyscyplinie nauk medycznych - o dopuszczenie lek. dent. Jakuba 
Baszaka do publicznej obrony i dalszego procedowania przewodu doktorskiego. 
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