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lek. dent. Anny Kochanek-Lesniewskiej pt. „Analiza zmian wartości siły retencji w 
trójelementowych układach koron teleskopowych". 

1. Omówienie pracy 

Protezy overdentures są doskonałymi uzupełnieniami stosowanymi u pacjentów z 
uzębieniem resztkowym, obarczonych chorobą przyzębia, u pacjentów po zabiegach 
chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki lub z rozszczepami podniebienia, a także u 
pacjentów z obniżoną wysokością zwarcia na skutek patologicznego starcia zębów. Jednym z 
rodzajów elementów retencyjnych stosowanych w protezach nakładowych są korony 
teleskopowe. Składają się one z dwóch nakładanych na siebie koron tj. korony wewnętrznej 
(pierwotnej) i korony zewnętrznej (wtórnej), których utrzymanie polega na tarciu 
powierzchni przylegania. Tradycyjnie korony te były wykonywane ze stopów złota i złota 
galwanicznego. Wadą tych rozwiązań była utrata retencji uzupełnień związana ze zużyciem 
materiałów podczas długoczasowego użytkowania. Rozwój technologii CAD/CAM w 
stomatologii stworzył możliwości wykonania koron teleskopowych z ceramiki tlenku 
cyrkonu, z koronami pośrednimi wykonanymi z nanokompozytów, acetalu, teflonu, 
polimetakrylanu metylu lub złota. Niestety retencja tych koron nie została dotychczas 
przebadana, nie jest znana także ich trwałość kliniczna. W tym świetle podjęty przez 
doktorantkę temat uważam za aktualny i bardzo trafny. 

We wstępie dysertacji lek. dent. Anna Kochanek-Leśniewska przedstawiła wskazania i 
przeciwskazania do stosowania koron teleskopowych, rodzaje tych koron, materiały z jakich 
są wykonywane, ich wady i zalety oraz trwałość na podstawie piśmiennictwa. Omówiła także 
retencje protez ruchomych wspartych na koronach teleskopowych zamocowanych do 
zębów filarowych i implantów. Przedstawiła materiały i metody stosowane w wykonawstwie 
koron teleskopowych w tym odlewnictwo, galwanoforming i technologie CAD/CAM. 

Celem pracy jaki postawiła lek. dent. Anna Kochanek-Leśniewska była analiza zmian 
wartości siły retencji w układach koron teleskopowych zaopatrzonych w element pośredni w 
wybranych zestawieniach materiałowych oraz obserwacja jej stabilności w poszczególnych 
badanych grupach. 

Doktorantka badała zmiany siły retencji koron teleskopowych trójelementowych 
wykonanych z różnych materiałów: tlenku cyrkonu - złota galwanicznego - tlenku cyrkonu; 
tlenku cyrkonu -PMMA- tlenku cyrkonu; tlenku cyrkonu - złota galwanicznego - stopu CrCo; 
tlenku cyrkonu - PMMA - stopu CrCo; tlenku cyrkonu - złota galwanicznego - akrylu w 
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porównaniu do tradycyjnych koron stop złota - złoto galwaniczne - stop CrCo. Do 
przeprowadzenia badań zaprojektowano i skonstruowano specjalne stanowisko badawcze 
we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu. Badanie polegało na 
cyklicznym obciążaniu układu koron (zakładaniu i zdejmowaniu korony zewnętrznej). 
Podzielono je na dwa etapy. W pierwszym zbadano wartości siły retencji w zakresie 0-30 000 
cykli, wykonując pięciokrotny pomiar po każdych 100 cyklach obciążeń. W drugim etapie 
próbki/ które przetrwały pierwszą część badania, poddano dalszemu testowaniu w zakresie 
od 0 do 300 000 cykli złączania i rozłączania koron, ale w tym zakresie dokonywano 
trzykrotnego pomiaru siły retencji, co 1000 cykli obciążeń, z zastosowaniem siły dociskającej 
o wartości 100N. Przeprowadzono analizę statystyczną wyników. 

Na podstawie przeprowadzonych badan autorka wyciągnęła następujące wnioski 
1. Technologia CAD/CAM, umożliwiająca wykonanie korony wewnętrznej i zewnętrznej z 

tlenku cyrkonu w układach trójelementowych, gwarantuje najbardziej stabilne wartości 
siły retencji niezależnie od rodzaju elementu pośredniego mocowanego pomiędzy nimi. 

2. Przy planowaniu układów koron teleskopowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
rodzaj materiału z jakiego wykonana będzie korona zewnętrzna, gdyż właśnie ten 
element ma największy wpływ na zmiany wartości siły retencji w zakresie obserwacji do 
30 000 cykli. 

3. Ze względu na korzystny charakter zmian siły retencji, obserwowany dla badanego 
zestawienia materiałowego (ZrO-AuGalv-CrCo), będącego połączeniem elementów 
wykonanych z wykorzystaniem zarówno nowoczesnych technologii, jak i tradycyjnych 
metod odlewania, układ ten może być brany pod uwagę w praktyce klinicznej. 

4. Przy zastosowaniu układów koron teleskopowych, wykonanych w tradycyjnym 
zestawieniu materiałowym (Au-AuGalv-CrCo), rosnącej wartości siły retencji w funkcji 
liczby cykli może towarzyszyć ryzyko mechanicznych uszkodzeń w układach. 

5. Korony teleskopowe wykonane z tlenku cyrkonu, zaopatrzone w element pośredni 
wykonany zarówno ze złota galwanicznego, jak i polimetakrylanu metylu, stanowią 
korzystne rozwiązanie alternatywne w konstrukcji koron teleskopowych, zapewniając 
długotrwałą stabilność wartości siły retencji. 

2. Ocena pracy 
Przedstawiona mi do oceny rozprawa, ma prawidłowy układ monografii, liczy 165 stron 

maszynopisu, ilustrowana jest 66 rycinami i zawiera 36 tabel. Szata graficzna i edytorska 
pracy jest nienaganna. Manuskrypt napisany jest bardzo starannie, a treści w niej zawarte są 
czytelne. Zwraca uwagę bardzo mała liczna błędów edytorskich, literowych i 
interpunkcyjnych. 

Tytuł odpowiada tezom pracy. We wstępie pracy, Doktorantka wprowadziła czytelnika w 
problematykę dysertacji. Rozdział ten został napisany w oparciu o trafnie dobrane i 
aktualne piśmiennictwo. 

Cel prac został jasno sformułowany. Doktorantka dodatkowo postawiła 5 hipotez! 
Materiał badań został opisany w sposób czytelny, poparty tabelą i zdjęciami próbek. 

Doktorantka wykorzystała do wykonania teleskopowych koron z tlenku cyrkonu nowoczesną 
technologię CAD/CAM. Mocną stroną pracy jest zastosowanie oryginalnej metody badań. 
Stworzono stanowisko badawcze do oceny zmian wartości siły retencji koron 
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teleskopowych. Urządzenie pozwala na współosiowe, cykliczne (nawet do 300 000 cykli) 
złączanie i rozłączanie koron oraz dokonanie pomiarów sił retencji. Przeprowadzone badanie 
zmęczeniowe adhezji może być stosowane w przyszłości do testowania koron 
teleskopowych wykonanych z różnych materiałów. 

Na wyróżnienie zasługuje opracowanie statystyczne ogromnej ilości danych (z analizą 
regresji). 

Wyniki badań Autorka przedstawiła w tabelach i na wykresach. Pragnę zwrócić uwagę na 
znaczące wartości poznawcze i praktyczne dysertacji. Wyniki pracy są bardzo przydatne w 
praktyce klinicznej. Umożliwiają dobranie odpowiednich materiałów dla koron 
wewnętrznych, pośrednich i zewnętrznych, które pozwolą zachować dobrą, niezmienną 
przez lata, retencję protezom overdetures. Wskazują, że korony wewnętrzne wykonane z 
tlenku cyrkonu zapewnią większą przewidywalność i trwałość niż tradycyjne wykonane ze 
stopów złota. Większą siłę retencji zapewniają korony zewnętrzne wykonane ze stopu 
chrom owo-kobalt owego niż z ceramiki tlenku cyrkonu. Jako materiał dla koron pośrednich 
można wykorzystać zarówno złoto galwaniczne i polimetakrylan metylu, ponieważ obydwa 
materiały zapewniają długotrwałą stabilną wartości siły retencji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań Doktorantka sformułowała 5 wniosków, które 
znajdują oparcie w wynikach przeprowadzonych badań własnych. 

Pracę zamyka polskie i angielskie streszczenie. 
Piśmiennictwo liczy 123 pozycje, jest aktualne (pochodzi głównie z lat 2000'), zostało 

dobrane właściwie i w sposób prawidłowy wykorzystane. 

3. Uwagi krytyczne 
Przy ogólnej bardzo pozytywnej ocenie pracy nasuwają się pewne uwagi krytyczne. 

• Zamiast zwrotu „zestawienie materiałowe" proponuję używać „w zależności od 
materiałów koron teleskopowych". 

• Dysertacja poświęcona jest analizie zmian wartości sił retencji. Jednak podstawą 
badania jest określenie wartości sił retencji koron teleskopowych wykonanych z różnych 
materiałów. Średnia siła retencji po 30 000 cykli, dla koron teleskopowych wykonanych 
z ceramiki tlenku cyrkonu zależnie od korony pośredniej wynosi 3,45N - 6N. Natomiast 
dla koron: wewnętrznej z tlenku cyrkonu, a zewnętrznej ze stopu chromowo-
kobaltowego siła retencji wynosi średnio 23N -38N. Wartości sił retencji dla koron 
metalowych zewnętrznych są ponad 6 krotnie wyższe w porównaniu z dwoma 
ceramicznymi koronami (nawet po 300 000 cykli). Dlaczego Autorka nie komentuje tych 
wyników w dyskusji, ani nie wyciąga z tego wniosków? 

• Proces badania sił retencji nie został dokładnie opisany. W tekście na stronie 150 
znalazło się sformułowanie: „badano wartości siły retencji w zakresie 0-30 000 cykli 
złączania i rozłączania koron, wykonując pięciokrotny pomiar po każdych 100 cyklach 
obciążeń z wykorzystaniem siły o wartości 100 N." Czy siła odrywająca wynosiła też 100 
N? 

• Pracę wzbogaciłoby omówienie szczegółowe danych mechanicznych i trybologicznych 
materiałów używanych do wykonywania koron teleskopowych i koron pośrednich. 
Wyjaśniłoby to małą ścieralność tlenku cyrkonu w porównaniu do innych materiałów. Te 
rozważania w zestawieniu z wynikami autorów powinny stanowić trzon dyskusji. 
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• Autorka wyciągnęła między innymi wniosek: „Technologia CAD/CAM, umożliwiająca 
wykonanie korony wewnętrznej i zewnętrznej z tlenku cyrkonu w układach 
trójelementowych, gwarantuje najbardziej stabilne wartości siły retencji niezależnie od 
rodzaju elementu pośredniego mocowanego pomiędzy nimi." Gwarancje stabilnej 
wartości siły retencji zapewnia sam materiał- tlenek cyrkonu, a nie technologia 
CAD/CAM. Technologia umożliwia wykonanie koron z tlenku cyrkonu, a dodatkowo 
pozwala wyfrezować korony dobrze dopasowane do siebie. 

Uwagi te nie zmniejszają wartości naukowej rozprawy; można je rozważać przy dalszych 
publikacjach. 

4. Wniosek końcowy 
Podczas lektury pracy stwierdziłam, że lek. dent. Anna Kochanek-Leśniewska posiada 

umiejętność sformułowania ważnego problemu naukowego oraz znalezienia właściwych 
sposobów jego rozwiązania; postawiła sobie jasne cele i rozwiązała samodzielnie problem 
naukowy. Doktorantka wykazała dużą wiedzę z zakresu protetyki. 

Przedłożona mi do oceny praca doktorska odpowiada kryteriom stawianym pracom 
doktorskim zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i 
tytułach naukowych (Dz. U. nr 65, poz. 595). Dlatego przedkładam Wysokiej Radzie 
Naukowej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
wniosek o dopuszczenie lekarza stomatologii Anny Kochanek-Leśniewskiej do dalszych 
etapów przewodu doktorskiego. 

Jednocześnie z uwagi na wysoką w mojej ocenie wartość merytoryczną rozprawy 
wnioskuję o jej wyróżnienie. 

Z poważaniem 
dr hab. prof. nadzw. Beata Dejak 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
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