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H. pylori jest szeroko rozpowszechnionym patogenem żyjącym w organizmach ludzi od wielu 

tysięcy lat. Jest pierwszym oficjalnie potwierdzonym kancerogenem bakteryjnym, a także 

głównym czynnikiem etiologicznym wrzodów żołądka oraz innych schorzeń przewodu 

pokarmowego. Zakażenie dotyczy wszystkich rejonów świata, a badania wykazują obecność tej 

bakterii u ponad połowy żyjącej ludności, chociaż stwierdza się różnice w częstości infekcji 

w poszczególnych krajach.   Człowiek jest głównym rezerwuarem tego drobnoustroju, 

a zakażenie szerzy się za pośrednictwem wydzielin (ślina, wymiociny) oraz wydalin drogą 

oralno-oralną i fekalno-oralną.  

Droga pokarmowa jest najpopularniejszą drogą rozprzestrzeniania się zakażenia. Najczęściej 

dochodzi do niego we wczesnym dzieciństwie (matka zakaża dziecko), przed 10 rokiem życia. 

Od tego czasu może utrzymywać się przez całe życie, u wielu nosicieli nie dając żadnych 

objawów klinicznych, a u niektórych prowadząc do samoistnego ustąpienia zakażenia. 

Do zakażenia dochodzi również poprzez bezpośredni kontakt ze śliną nosiciela - picie ze 

wspólnych butelek, jedzenie z jednego talerza, używanie jednego kompletu sztućców czy przez 

jedzenie brudnymi rękoma. W świetle żołądka Helicobacter pylori penetruje warstwę śluzową 

okolicy przedodźwiernikowej i przylega ściśle do powierzchni komórek nabłonkowych 

śluzówki. Produkuje enzym ureazę, dzięki któremu rozkłada mocznik do zasadowego 
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amoniaku, neutralizując kwaśny sok żołądkowy. Wyższe pH środowiska stwarza dogodniejsze 

warunki do bytowania i rozwoju bakterii, która w szybkim tempie namnaża się, migruje i 

zasiedla kolejne rejony śluzówki żołądka. Jest ono istotną przyczyną choroby wrzodowej 

żołądka i/lub dwunastnicy oraz raka żołądka,.  

Zakażenie H. pylori zawsze wiąże się z mikroskopowym zapaleniem błony śluzowej żołądka, 

jednak u przeważającej większości dzieci przebiega ono bezobjawowo.  

W wytycznych ESPGHAN ( 2016 r. ) eksperci zalecają, żeby  u każdego dziecka decyzję o 

rozpoczęciu postępowania diagnostycznego i leczenia zakażenia podejmować po 

przeanalizowaniu oczekiwanych korzyści. 

W piśmiennictwie  podkreśla się działanie   Helicobacter pylori, która przylegając do komórek 

nabłonkowych żołądka, wydziela czynniki wirulencji, które mają zdolność do zmiany funkcji 

komórek nabłonkowych i skracania ich przeżycia. Zmiany te są wzmacniane przez wytwarzane 

cytokiny, które są zaangażowane w rekrutację komórek nacieku zapalnego, wzmagając proces 

zapalny i uszkodzenie komórek nabłonka. Wzmożona kumulacja limfocytów T wywołana 

zakażeniem prowadzi do zwiększonego wytwarzania cytokin zależnych od limfocytów Th1, 

takich jak IFN-γ i TNF-α. Wykazano również aktywację limfocytów Th17 wytwarzających 

interleukinę 17 (IL-17), czynnik odgrywający istotną rolę w patogenezie chorób 

autoimmunizacyjnych, zapalnych i alergicznych. 

Znając transmisję bakterii Hp, trudno nie odnieść się do roli i miejsca jakie ma w tym procesie 

jama ustna.  

W wielu doniesieniach analizowanych i zamieszczonych w World J Gastrointest Pharmacol 

Ther . 2016, autorzy dokonali przeglądu literatury i wybranych badań, które wskazują na 

związek między wykryciem  H. pylori w jamie ustnej (płytka nazębna, ślina, język, tkanka 

migdałków, kanały korzeniowe, błona śluzowa jamy ustnej) u ludzi i zwierząt, a także w 

ludzkim żołądku .  

Jama ustna może być uważana za główny rezerwuar H. pylori. Istnieją korelacje między  

infekcją H. pylori w jamie ustnej i chorobą przyzębia, zapaleniem tkanki jamy ustnej, 

przenoszeniem H. pylori i reinfekcją żołądka. Autorzy uważają, że jama ustna jest rezerwuarem 

i odgrywa kluczową rolę zarówno w przenoszeniu H. pylori, jak i infekcji żołądka. 

Temat pracy doktorskiej lek. Mateusza Zakrzewskiego uważam za bardzo aktualny i 

ważny, zarówno w aspekcie naukowo-poznawczym jak też praktycznym, a tym samym w pełni 

uzasadniony w szeroko rozumianym problemie diagnostyki i leczenia infekcji wywołanej przez 

bakterię Helicobacter pylori, a szczególnie, co wydaje się ważne podkreślenia, że badania 

doktoranta dotyczą dzieci.  
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  Już samo sformułowanie tematu pracy wskazuje czytającemu, że autor analizie poddał 

zagadnienie dotyczące analizy markerów stanu zapalnego w ślinie, czyli akcent w pierwszej 

części tytułu wskazuje na poszukiwanie kolejnych, dokładniejszych metod badań, 

 (zaznaczam dostępnych, mogących mieć zastosowanie w diagnostyce ) w tych częstych, 

głównie przewlekłych schorzeniach przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. 

 

Przedstawiona mi do oceny praca wyróżnia się niezwykle staranną formą i ma układ 

typowy dla prac doktorskich.  

Poszczególne rozdziały i ich rozwinięcie pozwalają recenzentowi w sposób prosty i logiczny 

analizować dysertację. 

Praca obejmuje: 88 stron tekstu, w tym 136 pozycji cytowanego piśmiennictwa w języku 

angielskim ( kilka w języku polskim Pozycje piśmiennictwa ułożone wg cytowań , niezwykle 

starannie i co należy podkreślić aktualne, głównie anglojęzyczne, obejmujące głównie ostatnią 

dekadę.  Literatura w tekście prawidłowo cytowana.  

Układ pracy jest klasyczny i obejmuje: Wykaz skrótów ( str. 4- 5), Wstęp (str. 6-31), Założenia 

i cel pracy (str. 32-33), Materiały i metody (str. 34-41), Wyniki badań i omówienie (str. 42-61), 

Dyskusję (str. 62-71), Wnioski (str. 72), Streszczenie w języku polskim i angielskim ( str. 73- 

78), Piśmiennictwo (str. 79 - 87), Załączniki ( str. 88) 

 

We wstępie  Rozdział I zawartym na 25 stronach autor syntetycznie, a zarazem niezwykle 

przejrzyście omawia w 3 rozdziałach i 7 podrozdziałach zagadnienia dotyczące epidemiologii 

zakażenia Helicobacter pylori w Polsce i na świecie, drogi transmisji zakażenia i jego 

patomechanizmu, wprowadzając czytającego w zasadnicze zagadnienie dysertacji, a 

mianowicie patologii w zakresie jamy ustnej związanej z bytowaniem Helicobacter pylori w 

tym początkowym odcinku przewodu pokarmowego. Kolejna analiza, którą przedstawia autor 

wiąże się z niezwykle ciekawym i wydaje mnie się jako pediatrze i gastroenterologowi 

dziecięcemu, nie do końca dobrze znanym aspektem,  dotyczącym  istotnych i dostępnych 

metod  diagnostycznych śliny, które poddane analizie pozwalają znacznie rozszerzyć naszą 

wiedzę, a co jest istotne, zastosować wnioski z nich płynące w leczeniu, prognozowaniu, 

usystematyzowaniu postępowania z dzieckiem z udowodnioną infekcją Helicobacter pylori. 

 W rozdziale 2  podoba mnie się podrozdział 2.1 i 2.2, dotyczący specyfiki tego odcinka 

pokarmowego u dzieci, stanów zapalnych rozwijających się w tej grupie wiekowej znacznie 

częściej niż u dorosłych, które nie tylko znamionują o lokalnej patologii, ale są również  
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„ czerwoną lampką” do dalszej analizy stanu przewodu pokarmowego w jego dalszych 

odcinkach,  są również sygnałem do diagnostyki schorzeń ostrych i przewlekłych również 

spoza przewodu pokarmowego. 

Rozdział 3 wstępu, niezwykle ciekawy,  w rzeczywistości daje czytającemu przygotowanie do 

zrozumienia dalszej drogi wytyczonych badań przez doktoranta. 

Infekcja Helicobacter pylori i aktywna odpowiedź pierwszej fazy gospodarza na bakterię 

trwająca około dwóch tygodni opiera się głównie na aktywacji miejscowej układu 

immunologicznego. Jak podaje autor, o aktywacji komórek zapalnych przy infekcji 

Helicobacter pylori wykorzystywane są szczególnie cytokiny z grupy interleukin:  

Interleukina-1, Interleukina-1β, Interleukina-6, Interleukina-8, Interleukina-18, a także czynnik 

martwicy nowotworów TNFα, oraz Interferon-γ. Wiele uwagi poświęca doktorant omówieniu 

znaczenia cząsteczek adhezyjnych obecnych w ślinie u zakażonych Helicobacter pylori. We 

współpracy z receptorami błonowymi innych rodzajów, w tym chemokin, chemotaksyn i 

innych, odpowiedzialne są one za agregację komórek oraz ich kierunkową migrację. Proces 

wykorzystywany jest podczas reakcji zapalnej – odpowiedzi immunologicznej. Na podstawie 

przeglądu piśmiennictwa autor słusznie konkluduje, że infekcja Helicobacter pylori uruchamia 

kaskadę reakcji związanych z czynnikami chemotaktycznymi i prozapalnymi. Białka adhezyjne 

odpowiedzialne są za wzmocnienie sygnalizacji komórek układu immunologicznego oraz ich 

następczą adhezję do komórek patogenu indukując tym samym proces zapalny. 

Kolejny podrozdział  rozdziału 3 dotyczy roli defensyn neutrofilowych oraz laktrotransferyny 

w ślinie u zakażonych Helicobacter pylori. 

 Laktotransferyna- inaczej laktoferyna, posiada  właściwości regulatorowe gospodarką żelaza, 

działa jako białko ostrej fazy przy zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych, a 

także działa katalitycznie, antyalergicznie i przeciwnowotworowo, poprzez sekwestracje 

wolnych jonów żelaza niezbędnych do rozwoju mikroorganizmów. Jej oznaczanie ma duże 

znaczenie w diagnostyce wielu schorzeń przewodu pokarmowego u dzieci w różnych grupach 

wiekowych, począwszy od okresu niemowlęcego. Z zainteresowaniem przeczytałam ostatni 

rozdział wstępu dotyczącym kalprotektyny. Jej historia nie jest odległa. Opisana 

została po raz pierwszy w 1980 roku, początkowo otrzymując nazwę białka leukocytarnego L1. 

Kalprotektyna to białko wiążące jony wapnia i cynku, produkowane podczas procesów 

zapalnych przez różnego typu komórki układu odpornościowego. Zaliczana jest do markerów 

jelitowych, czyli substancji wydzielanych do światła jelita, których stężenia są wskaźnikami 

stanu jelit. Kalprotektyna używana jest obecnie jako predyktor ostrej fazy w chorobach 

zapalnych przewodu pokarmowego. Migracja neutrofili do nabłonka jelitowego podczas stanu 
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zapalnego objawia się w chorobach zapalnych jelit (IBD), szczególnie we wrzodziejącym 

zapaleniu jelita grubego (WZJG) oraz chorobie Crohna  

Autor na podstawie doniesień z piśmiennictwa podkreśla, że stężenia kalprotektyny w ślinie 

mogą wzrastać wraz ze wzrostem stanu zapalnego jamy ustnej, co może być spowodowane 

również obecnością Helicobacter pylori  płytce nazębnej. Obecność Helicobacter pylori 

zwiększa stan zapalny jamy ustnej i pogarsza stan uzębienia, a także próchnicę, w 

szczególności u dzieci. To bardzo, w opinii recenzenta, umieszczona w dysertacji we wstępie 

część rozważań nad czynnikami mającymi istotny wpływ na rozwijającą się infekcję 

Helicobacter pylor. 

Analizując ten rozdział uważam, że poruszane przez lek. Mateusza Zakrzewskiego 

zagadnienia, których omówienie ma prowadzić czytającego do założonego w badaniu celu 

pracy spełnia w pełni swoje zadanie. Literatura wstępu przekonująco prowadzi do wytyczonych 

przez doktoranta celów pracy. 

Rozdział II to założenia i cel pracy, które  zostały przedstawiony jasno i precyzyjnie. 

Celem głównym pracy lek. Mateusza Zakrzewskiego była ocena stężenia wybranych markerów 

stanu zapalnego w ślinie dzieci z istniejącym, potwierdzonym zakażeniem Helicobacter pylori 

błony śluzowej żołądka. 

Cele szczegółowe obejmowały ocenę stężenia cytokin (TNF-alfa, IL-8) i innych markerów 

zapalenia (ND-1, sICAM, kalprotektyna, metaloproteinaza-9, metaloproteinaza-2, 

laktotransferyna, TLR 2) w ślinie dzieci z potwierdzonym zapaleniem błony śluzowej żołądka i 

obecnością bakterii H. pylorii w błonie śluzowej żołądka, następnie bez obecności bakterii H. 

pylorii w błonie śluzowej żołądka (grupa kontrolna)! oraz w zależności od występowania 

objawów klinicznych z przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych H. pylori. 

Rozdział III  Materiał i metody badawcze  rozpoczyna charakterystyka badanej grupy. 

Badaniem objęto 117 dzieci, które były hospitalizowane w Klinice Pediatrii, 

Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala 

Klinicznego w Białymstoku celem diagnostyki występujących u nich objawów 

dyspeptycznych. W grupie badanej dziewczynki stanowiły 66% (N=77) zaś chłopcy 34% 

(N=40). U wszystkich dzieci wykonano badanie gastroskopowe w trybie planowym z 

wykonaniem testu ureazowego oraz pobrania wycinków do badania histopatologicznego z 

okolic antrum i trzonu żołądka. Ponadto wykonano ocenę stomatologiczną uzębienia, oraz 

błony śluzowej jamy ustnej wraz z oceną stanu uzębienia, a także pobrano próbkę śliny nie 

stymulowanej, rano na czczo, przed myciem zębów do oceny wybranych markerów zapalnych. 
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Ślinę zamrożono po podzieleniu na porcje w temperaturze – 80 Co. Badanie uzębienia i jamy 

ustnej przeprowadził lekarz stomatolog. Dane umieszczone są w tabl 1. 

Na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej doktorant zebrał podstawowe dane z 

wywiadu dotyczące objawów dyspeptycznych, dotychczasowej diagnostyki i ewentualnego 

leczenia, a także chorób współistniejących,  dane dotyczące wywiadu rodzinnego, oraz 

środowiskowego.  

Następnie na str. 35- 41 autor opisuje metody badań. W poszczególnych podrozdziałach 

doktorant zamieszcza  bardzo szczegółowy opis zastosowanych w pracy metod badawczych. 

To bardzo bogaty rozdział, gdzie nawet doświadczony przez lata pracy gastroenterolog 

odkrywa  nowe karty i dodaje te wiadomości do swojej, dzięki doktorantowi, zawsze niepełnej 

wiedzy. Z zainteresowaniem czytałam poniższe opisy zastosowanych metod badań. 

 Pobranie próbek śliny u badanych dzieci 

 Badanie próbek śliny – zasady ogólne 

 Metodyka oznaczania stężenia metaloproteinaz (-2,-9) w ślinie badanych dzieci 

 Metodyka oznaczania stężenia TNFα w ślinie badanych dzieci 

 Metodyka oznaczania stężenia IL-8 w ślinie badanych dzieci 

 Metodyka oznaczania stężenia sICAM-1 w ślinie badanych dzieci 

 Metodyka oznaczania stężenia defensyny neutrofilowej-1 w ślinie badanych dzieci 

 Metodyka oznaczania stężenia laktotransferyny w ślinie badanych dzieci 

 Metodyka oznaczania stężenia TLR-2 w ślinie badanych dzieci 

Rodzaj i liczba wykonanych analiz badawczych była imponująca. 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej przy użyciu programu statystycznego 

Statistica wersji 12.,  do oceny zgodności rozkładów badanych zmiennych z rozkładem 

normalnym użyto testu Shapiro-Wilka, natomiast w charakterystyce porównawczej grup 

badanych zastosowano test t prób niezależnych dla zmiennych o rozkładzie normalnym oraz 

test U-Manna Whitneya dla zmiennych o rozkładzie innym niż normalny. 

Ponadto dla cech ilościowych w zależności od rozkładu wyliczono średnią arytmetyczną oraz 

odchylenie standardowe, a także podano medianę oraz wartości minimum oraz maksimum. Dla 

cech jakościowych podano ich rozkład ilościowo-procentowy. Korelacje nieparametryczne 

oceniono testem Spearmana. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p<0,05. 

Metody statystyczne zastosowane zostały prawidłowo. 

Na prowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku (Uchwała nr: R-I-002/381/2018 z dn. 27.09.2018r.). 
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Analiza rozdziału  o metodach badawczych pozwala czytającemu bez trudu przejść do 

analizy dalszych części pracy.  

Rozdział IV  przedstawiający wyniki analizowanego materiału i ich omówienie jest bardzo 

mocnym atutem pracy zawartym na  20  stronach. 

 Tak bogaty materiał autor przedstawia niezwykle jasno i omawia poszczególne zależności, 

analizowane cechy i parametry ujmując je w czytelnych 25 tabelach i 19 rycinach.  

Wyniki badań przedstawione w dysertacji zawierają wiele istotnych stwierdzeń prawidłowo 

opracowanych w analizie statystycznej. Z punktu widzenia praktycznego klinicysta zwróci 

zapewne uwagę na kilka spostrzeżeń zawartych w tym rozdziale pracy. 

W podrozdziale 2 omawiającym charakterystykę badanej grupy dzieci pod względem objawów 

klinicznych autor bardzo wnikliwie przedstawia najczęstsze objawy ze strony przewodu 

pokarmowego i spoza niego, w analizowanej grupie 117 dzieci u których w trakcie procesu 

diagnostycznego przyczyn bólów brzucha wykonano również gastroskopię. 

Pozwoliło to następnie doktorantowi, dążąc do celu pracy, stworzyć dwie grupy chorych w 

zależności od obecności infekcji Hp. 

Wśród badanych pacjentów istotne dane dotyczyły niedokrwistości oraz występowania 

pokrzywki. Niedokrwistość znacznie częściej obserwowano w grupie dzieci zakażonych 

(28,9%), niż w grupie dzieci z objawami dyspeptycznymi bez infekcji H. pylori (15,3%). W 

prawie identycznym odsetku odnotowano występowanie pokrzywki u badanych dzieci. Jak 

pokazują dane w grupie Hp(+) częstość występowania niedokrwistości jest prawie dwukrotnie 

wyższa (28,9%), niż w grupie Hp(-) (15,3%), co odnotowano u 13 na 45 pacjentów w grupie 

Hp(+), a także u 11 na 72 pacjentów z grupy Hp(-), co odsetkowo wynosi odpowiednio 28,9% 

oraz 15,3%. Powiazanie tych zależności jest istotne dla klinicysty i nadać może kierunek w 

diagnostyce bólów brzucha u dzieci i niedokrwistości o niewyjaśnionej etiologii. Te 

rozważania doktorant przytacza, aby czytający mógł odpowiedzieć na zawarte w badaniach 

oznaczenie laktoferyny. 

Kolejny, ważny 3 podrozdział badań dotyczy omawianych przez doktoranta szczegółowo i 

bardzo przejrzyście stężenia wybranych markerów zapalnych w ślinie u badanych dzieci oraz w 

następnym podrozdziale stężenia markerów w ślinie w zależności od objawów klinicznych  

 

W kolejnych podrozdziałach autor omawia wyniki badań stężenia wybranych cytokin, które 

wydawały się doktorantowi w założeniach pracy najbardziej obiecujące. Próbki uzyskanej śliny 

poddano badaniu stężenia TNFα, IL 8 oraz sICAM-1(CD54).  
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Takie wyniki badań przekonują czytającego o słuszności podjętych badań i wytyczeniu celów 

pracy.  

Klinicysta na podstawie badań nieinwazyjnych może już mieć pogląd na dynamikę procesu 

chorobowego i mieć wskazówki do dalszych etapów leczenia czy też konieczności poszerzenia 

diagnostyki. 

Rozdział V Dyskusja,   z doskonale dobranymi publikacjami jest bardzo trafna i pokazuje 

czytającemu umiejętność doktoranta w doborze piśmiennictwa i prawidłowego  jego 

cytowania. 

W przeprowadzonej dyskusji ( 10 stron), autor analizując badania własne i cytowaną literaturę 

zawiera stwierdzenia, w których zawarta jest kwintesencja przeprowadzanych tak mozolnych i 

szczegółowych badań i analiz- wyczucie problemu i wieloaspektowych zależności.  

Autor w dalszej części dyskusji stara się wprowadzić czytającego w wynikające z Jej rozważań 

wnioski.  

Dyskusja świadczy o dobrej znajomości tematu będącego przedmiotem pracy.  

Prowadzona w sposób logiczny, porządkująca tak wiele zgromadzonych danych pokazuje 

zdolność doktoranta do analizy danych z literatury i swoich własnych badań.  

Autor w dyskusji wskazuje na najczęstsze objawy, z którymi zgłasza się matka z dzieckiem do 

lekarza, a są to objawy dyspeptyczne w postaci: bólów jamy brzusznej, w tym nadbrzusza 

szczególnie po posiłkach, nudności, wymioty, zgagi, odbijania, a także innych: krwioplucie, 

budzenie nocne, anoreksja, anemia, zmiany skórne.  

Słusznie zauważa doktorant, że niektóre metaanalizy pokazują również występowanie zmian 

systemowych i układowych ze względu na silne oddziaływanie Helicobacter pylori na układ 

immunologiczny. Mamy na to dowody w codziennej praktyce klinicznej.  

Spersonalizowana diagnostyka i podejście indywidualne zwiększają szanse postawienia 

właściwej diagnozy i uzyskania odpowiedniego leczenia, jednakże wiele przypadków pozostaje 

w niejednoznacznej interakcji z Helicobacter pylori, co wciąż jest w sferze badań naukowych. 

To ostrożne stwierdzenie pokazuje, że autor widzi nadal możliwość poszukiwania i 

doskonalenia, rozszerzania metod diagnostycznych. A może ich uproszczenia i 

usystematyzowania oceniając przede wszystkim co ważne w pediatrii ich nieinwazyjność?   

Docelowym punktem badania własnego była ocena stężeń wybranych markerów zapalnych w 

ślinie u dzieci zakażonych Helicobacter pylori, a także porównanie stężeń badanych markerów 

w ślinie badanych dzieci w zależności od objawów klinicznych.  
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Temu zagadnieniu autor poświęcił przeważającą część dyskusji, analizując badania własne i 

innych autorów. Odzwierciedleniem tej dyskusji jest ocena tej części dysertacji zawarta we 

wnioskach. 

Następnie kolejny rozdział pracy, to Rozdział VI: wnioski - wynikają z przeprowadzonej 

analizy wyników badań.  

Wnioski sformułowane przez doktoranta wynikają z przeprowadzonych badań i stanowią 

wskazania do praktycznego zastosowania w diagnostyce i monitorowaniu choroby i wskazują, 

że wykonywane oznaczania w badaniu nieinwazyjnym w ślinie były przydatne w ocenie 

ostatecznego stwierdzenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci. .  

W sześciu  sformułowanych wnioskach autor wykazuje, że założony cel pracy osiągnął.  

Autor podkreśla różnice w badaniach ( potwierdzone na podstawie badań statystycznych), które 

wykonał przystępując do pracy, jakie istnieją pomiędzy grupami dzieci zakażonych 

Helicobacter pylori, a dziećmi, u których tej infekcji nie potwierdzono. 

I właśnie w tej tak dobrze skonstruowanej pod każdym względem pracy, brakuje mnie dwóch 

końcowych wniosków- takich wniosków, które by przekazały nam, lekarzom pediatrom, 

gastroenterologom, mocne i jednoznaczne wskazanie na wykazane w pracy istotne badanie 

nieinwazyjne u dzieci, we wszech dostępnej ślinie u ludzi.  

Doktorant nie powinien wykazywać się „ skromnością”, tylko przekazać nam ze swojej pracy 

praktyczne przesłanie dla dobra naszych wspaniałych pacjentów. 

Podsumowując – praca bardzo mi się podoba, ma wartość poznawczą i praktyczną. 

Napisana jest pięknym językiem, jasno i logicznie, wydana edytorsko bardzo dobrze. 

Opracowanie statystyczne bezbłędne. Grafika tabel i rycin bez zarzutów.  

Ogólna ocena pracy na stopień doktora nauk medycznych lek. Mateusza Zakrzewskiego  

jest pozytywna, spełnia ona wszelkie warunki określone przez aktualną Ustawę o tytule 

naukowym i stopniach naukowych i wnioskuję o dopuszczenie przez Kolegium Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego.  

Ze względu na oryginalność i nowatorstwo rozprawy doktorskiej oraz znaczenie 

uzyskanych wyników badań dla wiedzy teoretycznej i praktycznej, wnioskuję o 

wyróżnienie pracy. 

 

RECENZENT   

 Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska 
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