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Ha|itoza jest problemem doĘczącym znacznego odsetka światowej populacji.

W piśmiennictwienaukowym istnieją stosunkowo nielicznę opracowania poświęcone temu
zjawisku. Dane epidemiologiczne oceniającę rozpowszechnienie halitozy charakteryzują się
dużym rozrzlltem wartości i wskazuj 4, że problemem tym dotkniętych moze być od 22 do
55% światowej populacji. Dane

z

rożnych częściświatarównież rożruą się między sobą.

Przykładowo istnieją doniesienia, że na dolegliwośćtę cierpi 50-55% Amerykanow, 24Yo
Japończyków, czy 22% Francuzów. Nierzadko problem nieprzyjemnego zapachu

z

ust

doĘczy osób młodych i czynnych zawodowo, dla których stanowi źrodłopoważnych
problemów w relacjach interpersonalnych. Dlatego tęż rueprzyjemny zapach
traktować nie tylko jako problem medyczny, ale również,

z ust

należy

co podkreśla Doktorantka,

psychospołeczny.

Wskazuje się na wiele crynnikow etiologicznych ha|itozy. Największą rolę przypisuje

się lotnym związkom siarki powstającym w wyniku metabolizmu bakterii zasiedlających
jamę ustną. Dużą rclę przypisuje się również czyrutikom behawioralnym, wśród których

podstawowe znaczerfle mają nawyki higieniczne
Nieprzyjemny zapach

z ust

i

przyzwycząenia dietetyczne.

tawarzyszy równiez wielu schorzeniom stomatologicznym,

i

laryngologicznym, gastroenterologicznym

innym problemom ogolnoustrojowym. Halitozę

należy traktować więc jako problem intedyscyplinarny. Takie właśniepodejście do
zagadnieniazaptoponowałaAutorkadysertacji.
Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska Pani lek. dent. Sabiny Herman pt.

,,Halitoza - problem laryngalogiczno-stomatologiczny"

ma układ typowy dla tego rodzaju

prac naukowych i została zawartana 93 stronach wydruku komputerowego.

Praca rozpoczyna się siedemnastostronicowym wstępem,
wprowadza

w

tematykę dysertacji

W rozdziale tym szczególną uwagę

i

a

rla epidemiologię halitozy araz bardzo ńożony

charakter czynników etiologicznych tego problemu.

gastroenterologiczne, ogólnoustrojowe

którym Autorka

dokonuje przeglądu piśmiennictwa przedmiotu.

zwrac

podziału czynników na biologiczne,

w

W rozdziaLe tym Doktorantka dokonała

a wśród nich stomatol ogiczne, laryngologiczne,
i lekowe otv mikrobiologiczne, psychologiczne i

psychiatryczne. Osobny podrozdział został poświęcony diagnostyce halitozy ptzy uzyciu
zarówno metod subiektywnych, jak również obiektyrxmych, w tym wykorzysĘących pomiar

halimetrem
Doktorantka

i

przy uzyciu chromatografii gazowej. \I/ ostatnim podrozdziale Wstępu

na podstawie piśmiennictwaprzedstawiła współczesne strategie

leczenia

halitozy, ze szczególnym uwzględnieniem środków farmakologicznych i higienicznych.

Przegląd piśmiennictwa przedmiotu dokonany zostŃ na podstawie

It4

pozycji,

z których znakomitą większośćstanowią najnowsze doniesienia literaturowe, w tym przede
wszystkim pozycje anglojęzycrrtę. W mojej opinii przegląd ten wykonany został w sposób
bardzo kompetentny a Doktorantka udowodniła w nim swoje bardzo dobre przygatowanię do

prowadzenia badań w zakresie interdyscyplinarnego problemu, jakim jest halitoza. Autorka

z

łatwościąporusza się

w tej

tematyce zarówno

w

aspekcie laryngologicznym,

jak i

stomatologicznym.

Zńażęnia i cęle pracy zostały jasno sformułowane w rczdziale 2. Autorka podkreśla,
ze "brakuje badań porównawczych, które ukazywńyby podobieństwa
uwarunkowaniach halitozy

u

pacjentów

i

rożnicę w nasilęniu i

o ńżnym podłozu etiologicznym

cuchnącego

oddęchu". Dlatego też precyzuje następujące problemy badawcze:

1.

Czy istnieje rożnica w

nasileniu halitozy powstałej

na podłozu zmian

stomatolo gicznych i zmian laryngologicznych?

2.

Od jakich czynników * biologicznych, behawioralnych
nasilenię halitozy porannej i wieczornej?

i psychologicznych

-

zależy

J. Od jakich czynnikow

-

:

biologicznych. behawioralnych i psychologicznych

za7eży

redukcja nasilenia halitozy w ciągu dnia?
4.

W jakim stopniu czynniki biologiczne, behawioralne

i

psychologiczne zwiększąą

prawdopodobieństwo wystąpienia halit ozy?

W rozdziale "Materiał i metody" Autorka szczegółowo scharaktetyzowńa grupę osób
badanych, którą stanowiło 125 osób

z ha|itozą prawdziwą i 55 osob z pseudohalitozą otaz

przedstawiała protokół badawczy. Metody badawcze, oprócz szczegółowęgo badania

i

ilościwydzielanej śliny,
badanie nasilenia halitozy metodą organoleptyczną i halimetryczną otaz badania
stomatologicznego

laryngologiczn 8o, obejmowały badanie

kwestionariuszowe dotyczące zachowań zdrowotnych, atakże nasilenia stresu, lęku i depresji.
Doktorantka przeprowadziła również ankietę w celu zębrania danych socjodemogtaftcznych.

Nalezy podkreślić, że zakres badań został bardzo właściwiedobrany

i

umozliwił

kornpleksową ocenę podejmowanego problemu.

Wyniki badań zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4
czytelnych tabelach oraz na 3 rycinach.

W razdziale tym Autorka

i

zebrane w 21 bardzo
konsekwentnie stosuje

zaptoponowany we Wstępie podział na stomatologiczne i laryngologiczne oraz behawioralne

i psychologiczne czynniki ryzykahalitozy) ptzęz co przedstawienie wyników charakteryzuje
się duzą przejrzystością. Autorka równolegle prowadzi równiez analizę korelacji pomiędzy
poszczególnymi parametrami otaz przy uzyciu zaawansowanych metod statystycznych
analizuje predyktory nasilenia halitozy

w róznych porach dnia. Autorka

podkreśla, żę

"zalężnościpomiędzy poszczególnymi czynnikami ryzyka halitozy a samą ha|itozą mEą

charakter złożonyi można zńożyć, żę poszczęgólne zależnościsą mediowanę i/lub
moderowane poprze z irr;re czynniki". Dlateg o tęż na rycinie 3 Doktorantka przedstawia model
zależnościpomiędzy czyrnikami ryzykahalitozy ahalitozą, według którego w dalszymetapie
przeprowadza

"

serię arlaliz moderowanych medi acj

i"

.

Razdział Dyskusja zostń podzielony na dwa podrozdziały. W pierwszym

z

nich,

zatytułowanym "Podsumowanie i interpretacja wyników" Autorka ulokowałauzyskane przęz

siębie rezultaty badań w przestrzęnt dostępnego piśmięnnictwaprzedmiotu. W tym miejscu

Doktorantka jeszcze

taz

udowodniła swoje dobre przygotowanie merytoryczfię do

prowadzenia badań oraz umiejętność weryfikacji własnych wyników
odniesienie ich do światowegopiśmiennictwa w

podrozdziń "Ograniczęnia badania

i

badń

poptzęz

tęj dziędzinie. Szczególnie cenny

jest

wskazówki do dalszych poszukiwań". Doktorantka

wymienia w nim przyczłny możliwych zal<łoceń uzyskanych wynikow, takie jak liczebność

grupy badanej, czy

zatr<ł.ócęnia

normalnych zachowń higienicznych badanych w związku z

prowadzoną procedurą badawczą

i

zwracanie w tym czasie większej uwagi na zachowania

zdrowotne. Wskazuje również, że dalsze badania nad halitozą powinny koncentrować się na
obserwacji pacjentów w dłuższyrn horyzoncie czasowym, aby uniknąć aberracji wyników i
okre

ślićrueczywiste predyktory tego problemu.
Pracę kończy 6 wniosków, którę są odpowiedzią na sformułowane cele badawcze.

Wnioski te mają charakter obserwacyjny

nasilenięm halitozy

i

w

i

praktyczny. podkreślajączalężnościpomiędzy

dnia a czynnikami

biologicznymi

fla znaczącą rolę wysokiego rezimu

higienicznego

paszczęgolnych porach

behawioralnymi oraz wskazując

w kontrolowaniu tego problemu.

Praca doktorska zawiera ponadto spis

języku polskim

i

Il4

pozycji piśmiennictwa. stręszczenie w

angielskim oraz zńączntki stanowiące arkusze wykorzystane do badań

ankietowych.

Z

obowiązku recenzenta przedstawiam drobne uwagi, które mogą pomóc w

opracowaniu wyników badań do publikacji w czasopismach naukowych:

1.

W rozdziale "Materiał i metody" powinna znalęźćsię informacja, jakich wskaźników
Doktorantka użyłado oceny higieny jamy ustnej oraz dokładny opis, jakie kryteria
zostały wykorzystane do przedstawionego w Tabeli

2

w tozdziale "Wyniki" (str,

36)

przyporządkowania uczestników badania do grupy pacjentów z dobrą, umiarkowaną i
niedostat ęczną higieną j amy ustnej

2.

.

Autorka bada obecnośc zmian na błonie śluzowejj*y ustnej. Istotne byłoby
przedstawienię charakteru tych zmian, gdyż nie we wszystkichprzypadkach zmiany na
błonie śluzowej związane są z występowaniem przykrego zapachu z ust.

3.

Poniewaz niektóre postaci chorób ptzyzębia wpływaj ą na występowanie przykrego

zapachu

z ust,

przęprowadzeniem

istotne byłoby zamtęszczenię wyników badań ptzyzębia, z

w

uzasadnionych przypadkach pomiaru głębokościkieszonek

dziąsłowych, utraty przyczęplJ łącznotkankowego. recesji

i

furkacji. Do istotnych

wniosków mogłaby doprowadzic analiza występowania przykrego zapachv

z

ust w

zależnościod przewlekłej lub agresywnej postaci periodontitis.

4. W

podrozdziale 3.ż.t Autorka podaje, żę w ramach badania stomatologicznego

wykonywano rtg pantomograficznę. Istotne dla wyników pracy byłoby zamieszczęnie
zestawienia stwierdzonych radiologicznie patologii, gdyż niektorę
większy wpływ na występowanie przykrego zapachu z ust.

z nich mogą mieć

5.

W

kontekściehalitozy, do ciekawych spostrzezeń mógłby doprowadzić podziń

w grupie

pacjentów ze stwierdzonym zapaleniem zatok szczękowych na zapalenie

zębopochodne i niezębopochodne.
6.

Istotne znaczęttię miałaby informacja, azy subięktywne badania organoleptyczne
przeprowadzane były przezjednego , czy kilku badaczy.

7.

Stosowany w tabelach podpis "uwagi" proponowałbym zmienić na podpis "legenda",
gdyż stanowi on wyjaśnienie skrótow i akronimów stosowanych w tabelach.

W podsumowaniu pragnę stwierdzić, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska

Pani lek. dęnt. Sabiny Herman stanowi przyMad starannie zaplanowanego araz rzetęlnie
przeprowadzonego projektu badawczego. Rozprawę chara}teryzuje nowatorskie podejściedo

problematyki hńitazy jako interdyscyplinarnęgo problemu medycznego

i

psychologiczno-

społecznego, apręcyzyjnie dobrane metody badawczę otaz starannie przeprowadzota analiza

uzyskanych wyników sprawiaj 4, że praca mlrlcznię wzbogaca współczesne piśmiennictwo

w tej dziedzinie. Pomniejsze uwagi krytyczne

za,wartę

w recenzji w

żadęn sposób nie

umniejszalą bardzo wysokiej wartości mery7orycznej pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że ptaca napisana jest poprawnym językiem a edycja pracy zostńa przeprowadżona w sposób
niezwykle staranny.

Dlatego też stwierdzamo że opiniowana rozprawa doktorską spełnia warunki
określon e art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i fytute

naukowym oraz o stopniach i Ętule w zakresie sztuki @z. U. Nr 65, poz. 595, z późn.
z,m.} i wnioskuję do wysokiej Rady Wydzialu Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-

DentysĘcznym

o

dopuszczenie

w Zabmu Śtąskiego Uniwersytetu Medyczn go w Katowicach
Pani lek dent. Sabiny llerman do dalsrych etapów przewodu

doktorskiego. Jednocześnie stawiam wniosek o łvyróżnienie rozprawy.
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