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Zależność między występowaniem chorób ogólnoustrojowych oraz 
higieną jamy ustnej a bezobjawową klinicznie grzybicą jamy ustnej

u pacjentów stosujących ruchome uzupełnienia protetyczne

Correlation of systemie diseases and hygiene in patients using 
removable prosthetic restoration without signs 

of inflammatory process

Prognozy ZUS przewidują, że liczba osób powyżej 65 roku życia będzie rosła i będą oni 

wymagali opieki medycznej w zakresie wielu specjalności. W odniesieniu do praktyki 

stomatologicznej oznacza to, że zwiększać się będzie także liczba pacjentów bezzębnych. 

Obecnie 43,9% Polaków powyżej 65.roku życia jest bezzębnych. Przedłużające się życie ludzi 

i rozwój lecznictwa protetycznego spowodowały, że coraz więcej osób i przez dłuższy czas 

użytkuje ruchome protezy płytowe.

Stomatopatie protetyczne są to zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane 

przyczynowo z użytkowaniem tego typu protez najczęściej wykonywanych z tworzywa 

akrylowego. Mogą się one charakteryzować różnym stopniem nasilenia, od wybroczyn po 

uogólnione zapalenie wraz z rozrostem błony śluzowej.

Poznanie przyczyn powstawania stomatopatii protetycznych, metod ich rozpoznawania 

i różnicowania oraz profilaktyki i leczenia tego schorzenia jest bardzo istotne dla zdrowia jednostki 

i społeczeństwa.

Praca doktorska, w formie opracowania naukowego złożonego z 2 publikacji, obszernego 

omówienia tematu stomatopatii protetycznych w języku polskim oraz dokumentów naukowych 

liczy 54 strony.

Praca posiada właściwy układ rozdziałów typowy dla prac na stopień doktora nauk 

medycznych (wprowadzenie, cele szczegółowe pracy, materiał i metodyka, analiza statystyczna,



wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo, streszczenie polskie, streszczenie angielskie, pracë 

wchodzące w skład publikacji, informacje dodatkowe o publikacjach, oświadczenia współautorów 

o udziale w publikacjach).

W pracy umieszczono 6 tabel. Przegląd piśmiennictwa obejmuje 61 pozycji z lat 1970-2017 

oraz informacje ze strony internetowej z czerwca 2019 r.

Wyniki badań zostały opublikowane w dwóch artykułach z Impact Faktorem o sumarycznej liczbie: 

5,872 Punktacja MNiSW: 170

1. Izabela Gacon, Jolanta E Loster, Aneta Wieczorek: Relationship between oral hygiene and 

fungal growth in patients: users of an acrylic denture without signs of inflammatory process. 

Clinical Interventions in Aging 2019:14 1297-1302 Impact Factor ISI: 3.023, Punktacja MNiSW: 

100.000

2. Izabela Gacon, Aneta Wieczorek: Coexistence of Lack of Clinical Manifestation of Oral Mycosis 

and Systemic Diseases in Edentulous Patients Using Removable Prosthetic Restorations. 

International Journal of Environmental Research and Public Health 2020 : Vol. 17, nr 17, bibliogr. 

27 poz., abstr. Impact Factor ISI: 2.849, Punktacja MNiSW: 70.000

Wyniki badań zostały wygłoszone na trzech Konferencjach Naukowych Międzynarodowych 

w Polsce oraz jednej zagranicznej:

1. Izabela Gacoń, Jolanta Loster, Aneta Wieczorek. Zależność między higieną jamy ustnej 

a wzrostem drobnoustrojów grzybiczych u pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne bez 

klinicznych objawów stanu zapalnego. XXXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo- 

Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Nowoczesne technologie przyszłością protetyki 

stomatologicznej", Supraśl, 7-9 czerwca 2018 r.

2. Izabela Gacoń, Jolanta Loster, Aneta Wieczorek. Stan błony śluzowej a występowanie chorób 

przewlekłych u użytkowników protez płytowych. XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo- 

Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 6-8 czerwca 2019 r.

3. Aneta Wieczorek, Izabela Gacon, Jolanta Loster.: Influence of oral hygiene on fungal growth in 

patients - users of an removable dentures. Science and Art in Prosthetic Dentistry, 36th Year 

& 18th Biennial Meeting of the International College of Prosthodontists, Joint Meeting with the 43rd 

Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Amsterdam, the Netherlands, 

September, 4-7, 2019.

Do wszystkich prac dołączone są oświadczenia współautorów o ich wkładzie 

w powstawaniu danej publikacji.



Wszystkie prace składające się na spójny jednotematyczny cykl publikacji, w których 

autorka opracowała tematy dotyczące zakażeń grzybiczych błony śluzowej u pacjentów 

stosujących akrylowe uzupełnienia protetyczne.

Prace, wykonane zostały pod opieką i nadzorem pani dr hab. n. med. Aneta Wieczorek, 

adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doktorantka postanowiła rozstrzygnąć :

1. Czy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy higieną protez i jamy ustnej a infekcją grzybiczą 

u osób, u których klinicznie nie stwierdzono objawów stanu zapalnego błony śluzowej jamy 

ustnej?

2. Czy istnieje konieczność wykonania badania mikologicznego i leczenia farmakologicznego 

u osób, u których nie stwierdzono klinicznego obrazu wskazującego na obecny stan 

zapalny?

3. Czy istnieje związek pomiędzy istniejącymi u pacjentów schorzeniami przewlekłymi 

a stanem klinicznym błony śluzowej jamy ustnej?

W badaniu retrospektywnym analizowano dane zgromadzone w okresie od marca 2012 

do lutego 2013, w informatycznym systemie Kamsoft Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej 

(UKS) w Krakowie. Do badań włączono wyniki 279 pacjentów użytkujących protezy akrylowe 

całkowite lub częściowe, u których był wykonany wymaz jamy ustnej według jednolitego protokołu. 

Do oceny higieny zastosowano klasyfikację Mombelliego zmodyfikowaną do 4 stopniowej. Dane 

o intensywności wzrostu kolonii grzybiczych oznaczano w laboratorium analitycznym stosując 

pięciostopniową skalę. Ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej według klasyfikacji Newtona 

każdorazowo przeprowadzana była przez lekarza posiadającego specjalizację z dziedziny 

protetyki stomatologicznej. W zależności od obrazu klinicznego wynik oznaczano jako Newton 

1,2,3 lub 0. Badania wykonano za zgodą Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

KBET/103/B/2004 oraz zgodnie z Deklaracją Helsińską. Wszyscy pacjenci wyrazili dobrowolną, 

pisemną zgodę na udział w badaniu.

Analiza statystyczna została przeprowadzona przy użyciu programu R, wersja 3.5.1. R 

Core Team (2017) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/).

Cele pracy zostały osiągnięte i przedstawione w trzech logicznych wnioskach:

- u pacjentów bez klinicznych objawów stanu zapalnego jamy ustnej nie stwierdzono związku 

między higieną a wzrostem mikroorganizmów grzybiczych.

https://www.R-project.org/


- występowanie chorób ogólnoustrojowych u osób bezzębnych stosujących ruchome uzupełnienia 

protetyczne i następowe stałe stosowanie leków na te schorzenia może skutkować brakiem 

objawów klinicznych współistniejącego zakażenia grzybiczego błony śluzowej jamy ustnej.

- u pacjentów stosujących akrylowe uzupełnienia protetyczne, u których brak jest klinicznych 

objawów zapalenia błony śluzowej jamy ustnej należy rozważyć badanie mikologiczne.

Pracy towarzyszy obszerny, przygotowany przez Kandydatkę, materiał dodatkowy w języku 

polskim z wyszczególnieniem przesłanek do wykonania pracy, celów doktoratu i jego wyników 

oraz omówienie zawierające szczegółowe nakreślenie wniosków.

Praca napisana jest poprawnym językiem. Brakowało mi tylko najnowszego piśmiennictwa, 

chociaż w drugim artykule jest praca z 2019 roku. Z zastrzeżeń redakcyjnych przeszkadzał mi 

brak wyjustowania tekstu i brak linii pionowych w tabelach ale to tylko kwestia techniczna. 

Doktorantka wykazała ważne i interesujące, mające zastosowanie praktyczne problemy 

badawcze. Moje drobne uwagi nie mają wpływu na wysoką merytoryczną ocenę pracy doktorskiej 

lek.stom. Izabeli Gacoń.

Praca jest interesującym studium świadczącym o doskonałym przygotowaniu kandydatki do 

samodzielnej pracy badawczej. Wyciągnięte z pracy wnioski są w pełni skorelowane 

ze stawianymi celami i zostały właściwie sformułowane.

Szczególnym walorem pracy jest to, że wnioski z przeprowadzonych badań mają istotne 

przełożenie na praktykę kliniczną (translational research).

Należy podkreślić, iż walorem pracy jest przedstawienie jej w formie cyklu publikacji 

w prestiżowych naukowych czasopismach stomatologicznych, a nie w formie monografii, która jest 

również możliwą formą przedstawienia rozprawy doktorskiej. Osobiście stoję na stanowisku, że 

doktoraty w postaci cyklu publikacji powinny być preferowane i premiowane, gdyż sprzyjają 

upowszechnieniu wyników badań oraz promują polską naukę i poszerzają zasięg 

międzynarodowego oddziaływania polskich naukowców.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska Pani 

lek. dent. Izabela Gacoń spełnia wymogi Art. 187. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -  Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

„Rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(t.j. Dz. U. z 2017 r„ poz. 1789)”.

Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydatki w naukach 

medycznych oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Przedmiotem



rozprawy doktorskiej jest rozwiązanie problemu naukowego, dotyczące pacjentów stosujących 

ruchome uzupełnienia protetyczne.

Rozprawę doktorską stanowi zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów 

naukowych stanowiących spójną naukowo i logicznie całość z dołączonym obszernym 

omówieniem.

W związku z tym mając na uwadze duże znaczenie kliniczne recenzowanych wyników 

przedkładam Wysokiej Radzie Dyscypliny Nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - 

Collegium Medicum w Krakowie wniosek o dopuszczenie lek. dent. Izabeli Gacoń do dalszych 

etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Ze względu na możliwości praktycznego zastosowania wyników badań wnioskuje 

ó wyróżnienie wyżej wymienionej rozprawy doktorskiej.


