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REcENZJA

rozpravvy doktorskiej

lekarza dentysty Moniki Źbikowskiej pt:

Wpływ przedłużonego karmienia piersią i nawykow dzieci na rozwój

zabuzeń w obrębie układu stomatognatycznego

Prochnica zębow to najczęściej występująca choroba zakażna wśrod

dzieci. Bez wątpienia głowną przyczyną choroby próchnicowej jest obecność

bakterii próchnicotwórczych plzy wzedłużonej ekspozycji na cukry ulegające

fermentacji bakteryjnej. Wśrod czynników ryzyka prochnicy wczesnego

dzieciństwa związanych ze sposobem odźywiania dziecka przy obecnoŚci zębow

wymienia się przede wszystkim częste podawanie dziecku słodzonych napojow i

produktów pokarmowych, a także pzedłużone karmienió przed snem i w czasie

snu butelką lub piersią, bez oczyszczenia zębow Do czynników ryzyka zalicza się

również uwarunkowania genetyczne i schorzenia drobnoustrojowe. Nieleczona

próchnica może być pzyczyną,. zabuzeń mowy, zabulzeń ze strony układu

pokarmowego spowodowanych złym rozdrobnieniem pokarmu i połykaniem

dużych kawałkow pokarmu, powstania zmian zapalnych w jamie ustnej,

nieprzyjemnego zapachu z ust, uszkodzenia zawiązkow zębow stałYch, chorób

miazgi, ozębnej oraz kości czaszki. Stan zdrowia jamy ustnej, a szczególnie

rozwol prochnicy zębów zależy nie tylko od zachowań prozdrowotnych jednostki,

ale także od działań naprawczych i profilaktycznych lekarzy dentystów i szeroko

rozumianych czynnikow systemowych przyczyniających się do funkcjonowania

stomatologicznych programów profilaktycznych.
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Biorąc Pod uwagę te fakty należy uznać, ze temat badań wybrany plzez
Doktorantkę jest jak najbardziej słuszny, interesujący naukowo i moze przyczynicsię do
dalszego rozwoju tej bardzo istotnej dziedziny stomatologii.

Przedstawiona mi do oceny praca lek.dent. Moniki Zbikowskiej pt: ,,Wpływ
PrzedłuŻonego karmienia piersią i nawyków dzieci na rozwoj zabuzeń w obrębie układu
stomatognatYcznego" ma zgodny z wymogami przyjętymi dla rozpraw doktorskich układ.
Stanowi obszerne opracowanie, składające się się z 149 stron tekstu podzietonego na
12 rozdziałow obejmujących: wstęp, cel pracy, materiał i metodologię badań, wyniki
badań, dYskusja, wnioski, streszczenia w języku polskim i angielskim, spis tabel, spis
rysunkÓw, sPis wykresów oraz piśmiennictwo. Praca zawiera również wzory ankiety
oraz kańę badania dziecka i rodzica oraz co wazne zgodę Komisji Bioetycznej na

PrzeProwadzenie badań. Na początku pracy zamieszczony jest spis treści oraz wykaz
skrótów, który został opracowany bardzo profesjonalnie, Praca zawiera 66 tabel, 12

rycin oraz 6 wYkresów z danymi. Układ edytorski i graficzny został przygotowany bardzo
starannie, czytelnie i wymagał duzego nakładu pracy.

WstęP naPisany został jasno, zwiężle i zawiera istotne informacje dotyczące
zagadnienia będącego przedmiotem rozprawy. Autorka w oparciu o dobrze
wYselekcjonowaną i aktualną literaturę naukową (170 pozycji), wprowadza czytelnika w
tematYkę omawia po kolei najwazniejsze zagadnienia dotyczące próchnicy zębów ijej
roli w ogólnY zdrowiu człowieka, Doktorantka opisała nawyki dzieci oraz modele opieki
nad nimi w szerokim kontekście , zarówno kulturowym jak i z punktu widzenia medycyny
oraz samej stomatologii. Przedstawia badane przez siebie zagadnienie oraz zmiany
jakim ulegałY ono na przestrzeni lat. Szczegółowo objaśniona zostaje waga karmienia

Piersią z punktu widzenia korzyści płynących zarówno dla matki jak i dla dziecka, tym
samYm wYkazując się szeroką znajomością zagadnienia. W tej samej części pracy
znĄdziemY także bogate ilustracje, pochodzące głownie ze zbiorów własnych.
Podnoszą one wańoŚĆ estetyczną rozprawy oraz pozwolą zapoznaó się z niektorymi
oPisYwanYmi przez autorkę zagadnieniami. Jako recenzent proponowałbym
wProwadzenie W tekŚcie wstępu, mniejszych odpowiednio zatytułowanych

Podrozdziałów, co mogłoby poprawić czytelność i łatwośc zapoznawania się z tekstem
czYtelnikowi, Zawarte we wstępie treści słuzą za bezpośrednie uzasadnienie podjętych
przez Autorkę badań.

CĄil\
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Głównym celem pracy była ocena wpływu przedłużonego karmienia Piersią i nawYkow

dzieci na ryzyko rozwoju próchnicy i wad zgryzu jako głownych wyznaczników

dobrostanu jamy ustnej. Cele rozprawy są merytoryczne i zostały jasno przedstawione,

W kolejnej części Autorka bardzo dokładnie scharakteryzowała §rupę badaną oraz

metodologię badań. Jest ona bardzo szczegółowa i obszerna, WszYstkie badania

zostały przeprowadzone osobiście przez doktorantkę z udziałem 109 Pacjentów z

Lubelszczyzny oraz części rodziców zbadanych dzieci. Jako recenzent działbYm zadaĆ

pytanie z jakiego powodu badane dzieci zgłaszaĘ się do poradni chorób PrzYzębia? i w

jaki sposób kwalifikowano do badań?

Badanie składało się z 3 etapów: wypełnienia przez rodziców ankietY, badania

klinicznego dzieci oraz badania rodziców. Ankiety oraz kańy badań, skonstruowane

przez autorkę są bardzo rozbudowane i poruszają wiele zagadnień. Rodzice Ponad

połowy zbadanych dzieci reprezentowali styl wychowawczy okreŚlanY rodzicielstwem

bliskości, co stanowi ciekawą, unikatową grupę badawczą oraz wnosi duŻa wańoŚÓ

obsenruac yjną z pu n ktu widzen ia p rzeprowadzonej anal izy. W

W obszernym rozdziale wyniki badań, Autorka przedstawiła uzyskane wYniki

i ich analizy w formie opisowej olazw starannie opracowanych tabelach i wYkresach. lch

profesjonalne wykonanie wraz z analizą statystyczną, ułatwia interpretację i wPłYwa

pozytywnie na wartość edytorską pracy, Jako recenzent jestem pod wraŹeniem ogromu

pracy, jaką włożyła Doktoranta w plzygotowanie tej części rozprawY. W rozdziale

omówienie wynikow i dyskusja Autorka opisała całokształt pracy w Świetle cYtowanej

literatury. Jest to bardzo ważna część pracy, świadcząca o dobrej znajomoŚci zagadnień

i tematyki związanel z realizowanym tematem. Całośó dyskusji świadczy o doskonałYm,

merytorycznym przygotowaniu. Uzyskane wyniki analizowane są w oParciu o bogate

dane literaturowe. Autorka dołozyła starań, aby praca zawieraławYniki zarówno zbieŻne

z wynikami jej badań jak i wyniki przeciwstawne, co otwiera pole do szerokiej dYskusji

oraz skłania do konkluzji, że dalsze badanie zagadnień konieczne są W PrzYszłoŚci.

Ciekawa jest takze próba wyjaśnienia pojawiających się rozbieżności, która mozliwa jest

dzięki szczegółowym rozmowom przeprowadzonym ze zbadanymi rodzinami,

Wielopłaszczyznowa analiza pozwoliła Autorce na wyciągnięcie trafnych wniosków

końcowych.
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Podczas dokładnej analizy tekstu pracy znalazłem kilka drobnych błędów
stYlistYcznYch, literowych oraz niejasnych sformułowań, które nie mają jednak wpływu
na wartoŚĆ Pracy i przekaże je osobiście autorce w celu ich poprawy. Z obowiązku
recenzenta uważam, że w przyszłości wańo byłoby powtorzyć badania z udziałem
większej i bardziej homogennej grupy badanych, dzięki czemu uzyskano by więcej
ujednoliconych wyników, na podstawie ktorych mozna by postawić wnioski. Można takze

PrzeProwadziĆ Podobne badania w rodzinach, które reprezentują nawyki częściej
sPotYkane w społeczeństwie (np. krótsze karmienie piersią, wcześniejsze wprowadzanie
cukru do diety dziecka).

. W Podsumowaniu chciałbym podkreślić, że przedstawioną mi do oceny
dYsertację oceniam bardzo pozytywnie. Podjęcie aktuatnego, trudnego i mało

PoPularnego wŚród młodych naukowców tematu badawczego, zaplanowanie i

samodzielne wYkonanie bardzo duzej ilości badań, odpowiednia interpretacja i analiza
wYników oraz ,umiejętność posługiwania się aktuatną i anglojęzyczną literaturą,
Świadczą o dojrzałości naukowej Doktorantki. Temat pracy jest ciekawy zarówno z
Punktu widzenia pracy naukowej jak i codziennej pracy klinicznej. Uzyskane wyniki
stanowią bogatą wiedzę dla lekarzy oraz dla rodziców dzieci, którzy powinni wdrażać
ProfilaktYkę wad zgryzu i choroby próchnicowej. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty
chciałbym wystąpić z wnioskiem o wyróżnienie pracy.

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska spełnia warunki określone w
RozPorządzeniu Ministra Nauki i SzkotnictwaWyższego z dnia 19 stycznia 2o1g roku w
sPrawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie
doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz. Ustaw z dnia 30 stycznia 2018 roku poz,261),

Mam zatem zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie ds, Stopni Naukowych w Dyscyplinie
Nauki MedYczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wniosek o dopuszczenie
lek.dent, Moniki Zbikowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego oraz jej

KlĘRoWFllłt
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wyroznienie.
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