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Ocena rozprawy doktorskiej mgr Anny Małgorzaty Jurczuk :  

 „Wpływ przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia żywieniowego na 

skład ciała i wczesne wyniki leczenia operacyjnego chorych na raka żołądka” 

 

Występowanie niedożywienia i kacheksji w przebiegu raka  żołądka jest 

częste i sięga 80% chorych. Mechanizmy kacheksji nowotworowej są złożone a u jej 

podstaw leżą zarówno czynniki wydzielane przez guz, odpowiedź immunologiczna 

ustroju i zaburzenia odżywiania. Negatywny wpływ niedożywienia na wyniki leczenia 

operacyjnego chorych z nowotworami jest udowodniony. Interwencja żywieniowa w 

okresie przedoperacyjnym u chorych niedożywionych ma na celu poprawę wyników 

leczenia chirurgicznego, poprzez zmniejszenie chorobowości i śmiertelności po 

operacji.  Zalecany okres terapii żywieniowej przed operacją wynosi 7 do 10 dni. Nie 

jest to okres wystarczający na całkowitą odbudowę białek ustroju, ale wystarczający 

z punktu widzenia odwrócenia tendencji katabolicznej metabolizmu chorych z 

nowotworem. W wielu pracach publikowanych w ostatnich latach badany jest wpływ 

substancji immunologicznie czynnych stosowanych w mieszaninach żywieniowych 

na różne parametry metaboliczne i strukturalne organizmu, oraz na przebieg 

kliniczny operowanych. Mgr Anna Małgorzata Jurczuk podjęła się zadania 

polegającego na ocenie wpływu mieszanin żywieniowych wzbogaconych 

immunologicznie na wyniki leczenia operacyjnego chorych. W swojej pracy posłużyła 



się obiektywnymi parametrami do których należy ocena składu ciała na podstawie 

pomiarów bioimepdancji elektrycznej. 

Przedstawiona mi do recenzji praca, zawarta w 179 stronach druku dotyczy 

ważnego w chirurgii onkologicznej problemu przygotowania chorych do operacji. 

 Układ pracy jest typowy podzielony na: wstęp będący przeglądem 

piśmiennictwa a dalej określenie celu pracy, materiał i metodykę, wyniki, dyskusję i 

wnioski. Przedstawiony mi do oceny egzemplarz jest bardzo dobrze przygotowany 

pod względem edytorskim – ma przejrzysty układ, szczegółowy spis treści, czytelne 

ryciny i tabele oraz prawidłowe odnośniki do piśmiennictwa. 

Pracę kończy streszczenie w języku polskim i angielskim, w którym zawarte są 

starannie dobrane dane z poszczególnych rozdziałów. W pracy znajdujemy także 

indeks używanych skrótów oraz spis tabel i rycin. 

Wstęp pracy zawarty w 25  stronach druku został podzielony na 5 głównych 

podrozdziałów, w których Autorka omawia zagadnienia dotyczące epidemiologii, 

diagnostyki  i leczenia raka żołądka łącznie z klasyfikacją powikłań po leczeniu 

operacyjnym , tak aby dojść do czynników ryzyka sprzyjających ich wystąpieniu. 

Autorka opierając się na najnowszych publikacjach podaje klasyfikację powikłań 

pooperacyjnych co stanowi podstawę do przedstawionej w dalszej części pracy 

analizy wyników. W kolejnych podrozdziałach przechodzi do zagadnień związanych z 

niedożywieniem typowym dla tego nowotworu oraz immunomodulującego leczenia 

żywieniowego. Przegląd piśmiennictwa kończą podrozdziały dotyczące  

bioimpedancji i oceny siły miejscowej co daje podstawy do przeprowadzonej pracy 

badawczej. Autorka przytaczając przegląd starannie dobranych prac starała się dać 

odpowiedź na pytanie o wpływ stanu odżywienia chorego z rakiem żołądka oraz 



możliwości modyfikacji leczenia żywieniowego na  odsetek powikłań pooperacyjnych 

co jest spójne z badaniami Doktorantki.  

 

  W części przeglądu piśmiennictwa dotyczącego czynników ryzyka 

niezależnych od chorego zwraca uwagę bardzo dojrzałe podejście Doktorantki do 

omawianych zagadnień na przykład w kwestii immunostymulującego leczenia 

żywieniowego. 

Cel pracy jest jasno sformułowany i poprzedza go krótkie uzasadnienie 

podjęcia tematu dotyczącego potencjalnego wpływu leczenia żywieniowego 

wzbogaconego immunologicznie na poprawę wyników leczenia.  

 Materiał i metoda. Badaniami objęto 60 chorych na raka żołądka i 30 osób 

zdrowych ochotników , stanowiących grupę kontrolną. Chorych losowo przydzielano 

do trzech grup otrzymujących różne rodzaje diet modyfikowanych immunologicznie.  

U wszystkich chorych przeprowadzono badanie bioimpedancji elektrycznej co 

pozwoliło na ocenę składu ciała. Analizie poddano odsetek powikłań i śmiertelność w 

poszczególnych grupach otrzymujących żywienie immunologicznie czynne. 

Zastosowana metodyka jest właściwie dobrana do wytyczonego celu i nie budzi 

zastrzeżeń. Opracowany materiał jest wystarczająco obszerny dla wyciągnięcia 

wniosków. Zastosowano nowoczesne i właściwie dobrane metody statystyczne. 

Forma przedstawienia wyników w postaci omawianych kolejno tabel i rycin jest 

przejrzysta i czytelna. Tabele i ryciny zamieszczono w tekście pracy co ułatwia 

śledzenie poszczególnych danych. Szczegółowo i punkt po punkcie zbadano 

wszystkie zależności uzyskane w materiale badanym w poszczególnych grupach. 

Wyniki zostały poddane rygorystycznej analizie statystycznej. Przedstawienie 



wyników to najobszerniejsza część pracy , co wynika głownie z tego że zawiera ona 

aż 81 rycin.  

W zawartej w 11 stronach druku dyskusji Doktorantka omawia częstość 

występujących powikłań w odniesieniu do badanych parametrów składu ciała 

mierzonych bioimpedancją i porównuje trzy grupy badane oceniając wpływ 

modyfikacji immunologicznych stosowanego żywienia. Sposób prowadzenia dyskusji 

świadczy o znajomości zagadnień dotyczących zarówno samej chirurgii trzustki jak i 

opieki okołooperacyjnej. Autorka swobodnie operuje danymi z piśmiennictwa 

konfrontując je z uzyskanymi przez siebie wynikami i w sposób właściwy interpretuje 

napotkane zgodności lub różnice. Należy dodać, jest to niezwykle trudne biorąc pod 

uwagę, że zalecenia co do stosowania żywienia wzbogaconego immunologicznie  

nie są jednoznaczne w piśmiennictwie. Autorka wywiązała się znakomicie z tego 

trudnego zadania prezentując w dyskusji swój własny, trzeba przyznać – dojrzały 

pogląd na to zagadnienie.  

Po zwięzłej i rzeczowej dyskusji Doktorantka przedstawia 6 prawidłowo 

sformułowanych, wynikających z pracy oraz odpowiadających celom rozprawy – 

wniosków. Jedyne zastrzeżenie dotyczy drugiej części wniosku 4, którą to część 

proponuję wykreślić jako że nie znajduje potwierdzenia w przeprowadzonych 

badaniach. 

Piśmiennictwo zawiera 137 pozycji bibliograficznych i ma w pełni odnośniki w 

tekście pracy. Zauważa się staranny dobór pod względem proporcji prac 

oryginalnych, poglądowych i przeglądowych. Wykorzystano najnowsze dostępne 

publikacje. Jedyne zastrzeżenie to brak pozycji polskich w piśmiennictwie, a przecież 

tematy związane z żywieniem immunologicznym były omawiane chociażby np. na 

łamach „Postępów żywienia klinicznego”. Ponieważ osiągnięcia naszych badaczy w 



dziedzinie leczenia żywieniowego są znaczące warto odnieść się do ich 

doświadczenia i publikacji. 

Podsumowując: jestem zdania, że rozprawa doktorska mgr Anny Małgorzaty 

Jurczuk  jest bardzo wartościowa a przedmiot prowadzonych badań, dobór metod, 

prezentacja wyników, rzeczowość dyskusji oraz uzyskane wnioski odpowiadają 

kryteriom stawianym pracom doktorskim. Należy dodać, że praca napisana jest 

poprawną, ładną polszczyzną – czyta się ją bardzo dobrze. Pod względem 

stylistycznym nie mam większych zastrzeżeń. Z obowiązku recenzenta mogę 

wskazać na konieczność kilku błędów stylistycznych i literówek np. str. 144 

„wysokości odsetka” zamiast po prostu „odsetek”, we wniosku 6 „ilości” zamiast 

„liczby”, str. 146 literówka w słowie statystycznie itp. Powyższe uwagi nie umniejszają 

mojej wysokiej oceny rozprawy doktorskiej mgr Anny Małgorzaty Jurczuk. 

 

Doktorantka wykazała się pracowitością w gromadzeniu danych, rzetelnością 

w przedstawieniu wyników badań i dojrzałą postawą w krytycznej ich analizie. Praca 

potwierdza jej wiedzę teoretyczną i umiejętność prowadzenia badań naukowych. 

Praca spełnia wymogi ustawowe stawiane rozprawom doktorskim (Art. 187.1, 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 

poz.1668). 

 

 W związku z powyższym, przedkładam Kolegium Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku wniosek o dopuszczenie  

mgr Anny Małgorzaty Jurczuk  do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 


