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Ocena pracy doktorskiej mgr Anny Małgorzaty Jurczuk 

pt. ‘Wpływ przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia żywieniowego na skład ciała 

i wczesne wyniki leczenia operacyjnego chorych na raka żołądka’ 

 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska porusza ważne zagadnienie jakim jest 

poprawa wyników chirurgicznego leczenie raka żołądka. Zagadnienie to jest bardzo aktualne, 

gdyż raka żołądka w dalszym ciągu stanowi jedną z głównych przyczyn zgonu z powodu 

choroby nowotworowej. Precyzyjna interwencja medyczna oparta na interwencji żywieniowej 

zmniejsza liczbę powikłań i zwiększa szansę na wyleczenie.  

Układ pracy jest typowy. Praca składa się z sześciu rozdziałów (wstępu, przeglądu 

piśmiennictwa, celu pracy, materiału i metody, omówienia wyników, dyskusji i wniosków), 

wykazu skrótów, piśmiennictwa, streszczenia w języku polskim i angielskim, spisu tabel i 

rycin. Praca liczy 179 stron (główna część 152, załącznik, piśmiennictwo i aneks 27), 7 tabel i 

81 rycin.  

W rozdziale "Wstęp" Autorka omawia zagadnienia związane z rakiem żołądka: 

epidemiologię, czynniki ryzyka, klasyfikacje, objawy choroby, diagnostykę i leczenie, a także 

tematy związane z niedożywieniem, leczeniem żywieniowym, immunożywieniem oraz 

metodami pomiaru składu ciała. Rozdział opracowany został przejrzyście i poprawnie.  

Przedstawiając założenia i cel pracy Autorka podejmuje się poddać analizie skład ciała 

chorych na raka żołądka za pomocą bioimpedancji elektrycznej. Kolejnym zadaniem jest 

ocena składu ciała chorych w różnych modelach przedoperacyjnego immunomodulującego 

leczenia żywieniowego z zastosowaniem doustnych diet przemysłowych. Autorka podejmuje 

się również sprawdzenia czy przedoperacyjne immunomodulujące leczenie żywieniowe ma 

wpływ na wczesne wyniki leczenia operacyjnego.  
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W rozdziale Materiał i Metody Autorka prezentuje grupę chorych będącą 

przedmiotem jej pracy. Do grupy badanej włączono 60 chorych na raka żołądka, a 30 osób, 

którymi byli zdrowi ochotnicy, stanowiło grupę kontrolną. Wszystkich chorych 

zakwalifikowano do leczenia operacyjnego po okresie przedoperacyjnego skojarzonego 

immunostymulującego leczenia żywieniowego. Chorych leczono w II Klinice Chirurgii 

Ogólnej i Gastroenterologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 

Wszyscy leczeni odżywiali się naturalną dietą szpitalną oraz otrzymywali żywienie 

pozajelitowe przy użyciu preparatu Smofkabiven 1206 ml podawanego drogą żyły 

obwodowej. Chorych losowo przydzielano do trzech grup w zależności od rodzaju doustnej 

diety immunostymulującej: Grupa I – z glutaminą, Grupa II – z omego-3 kwasami 

tłuszczowymi, Grupa III – z argininą, omega-3 kwasami tłuszczowymi i nukleotydami. 

Wykorzystywano preparaty: Resource Glutamine® i IMPACT® produkowane przez Nestlè 

Nutrition oraz Supportan®, produkowany przez firmę Fresenius Kabi. Okres 

przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia żywieniowego wynosił od 7 do 14 dni 

(średnio 10,5 dnia). 

Skład ciała oceniano za pomocą metody bioimpedancji używając aparat Bodystat 

MDD 1500 firmy Bodystat. Jednocześnie badano siłę mięśniową ręki niedominującej za 

pomocą dynamometru T.K.K.5001 GRIP A firmy Takei. Badania były wykonane 2 krotnie: 

przed immunomodulacyjnym leczeniem żywieniowym i po zakończeniu, w przeddzień 

zabiegu operacyjnego. Pomiary zostały wykonane w godzinach porannych, przed spożyciem 

śniadania przez pacjenta. 

Projekt pracy badawczej należy ocenić wysoko. Założenia pracy zostały przygotowane 

prawidłowo, a odpowiedzi na zadawane pytania, przedstawione jako cele pracy, mają realne 

znaczenie kliniczne.   
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W rozdziale Wyniki Autorka przedstawia rezultaty swojej działalności. W 

prowadzonej pracy badawczej nie stwierdzono istotnych różnic pod względem 

niezamierzonej utraty masy ciała. Niedożywienie oceniane za pomocą NRS 2002 stwierdzono 

łącznie u 45% leczonych. We wszystkich badanych grupach stwierdzono znamienny spadek 

masy mięśni szkieletowych, wskaźnika mięśni szkieletowych a także obniżenie siły 

mięśniowej. Na podstawie analizy składu ciała badanych chorych odnotowano większy 

odsetek kobiet z obniżoną masą i siłą mięśniowej niż mężczyzn. 

W Grupie I, z doustną suplementacją glutaminy, średnia masa mięśni szkieletowych 

przed rozpoczęciem immunomodulującego leczenia żywieniowego wynosiła 18,8 kg (± 4,3 

kg). W Grupie II z doustnymi kwasami tłuszczowymi ω-3 średnia wartość masy mięśni 

szkieletowych wynosiła 23,2 (± 5,5 kg), natomiast w Grupie III z doustną argininą 

wzbogaconą kwasami tłuszczowymi ω-3 i nukleotydami wynosiła 15,7 kg (± 3,4 kg). Masa 

mięśni szkieletowych we wszystkich badanych grupach chorych była istotnie obniżona w 

stosunku do grupy kontrolnej (p 0,0000). Po zakończeniu przedoperacyjnego 

immunomodulującego leczenia żywieniowego nie zaobserwowano istotnych statystycznie 

zmian w wartości masy mięśni szkieletowych. Wskaźnik masy mięśni szkieletowych także 

był znamiennie obniżony we wszystkich grupach badanych. We wszystkich modelach 

przedoperacyjnego żywienia dietą immunomodulującą nie zaobserwowano znamiennej 

statystycznie poprawy tego wskaźnika. Jeżeli chodzi o wartość siły mięśniowej mierzonej 

dynamometrem w ręce niedominującej, to była ona istotnie obniżona we wszystkich grupach 

badanych chorych. Po zastosowaniu przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia 

żywieniowego zaobserwowano wyraźną poprawę jej wartości w Grupie III (p=0,0231) 

W wykonanej własnej pracy badawczej u ponad ¾ wszystkich badanych chorych 

zaobserwowano niezamierzoną utratę masy ciała. Mimo jej spadku średnia wartość wskaźnika 

masy ciała (BMI) była wysoka i wynosiła 25,3 kg/m2. Średnia wartość wskaźnika masy ciała 
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nie uległa istotnym zmianom w każdym z modeli przedoperacyjnego immunomodulującego 

leczenia żywieniowego. Po zakończeniu przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia 

żywieniowego we wszystkich badanych grupach chorych nie zaobserwowano istotnych 

statystycznie zmian procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, podobnie zresztą jak dla 

beztłuszczowej masy ciała.  

Wśród badanych chorych stwierdzono zmiany w gospodarce wodnej. We wszystkich 

grupach odnotowano znamienne obniżenie całkowitej ilości wody oraz wody 

wewnątrzkomórkowej. Zarówno odsetkowa jak ilościowa zawartość wody 

zewnątrzkomórkowej nie różniła się od grupy kontrolnej. Po zakończeniu leczenia 

żywieniowego w żadnej z grup badanych nie stwierdzono istotnych zmian w gospodarce 

wodnej. Podczas badania oceniającego skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej 

stwierdzono znamienne obniżenie zarówno impedancji jak i rezystancji, reaktancji oraz kąta 

fazowego we wszystkich grupach badanych chorych. Istniała również zależność pomiędzy 

wartością kąta fazowego, a medianą ogólnego przeżycia chorych.  

Żaden z zastosowanych modeli przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia 

żywieniowego nie spowodował istotnej redukcji ilości i ciężkości powikłań pooperacyjnych.  

 Analizy własnych wyników autorka dokonała stosując prawidłowo dobrane testy 

statystyczne. Bardzo dokładnie i w sposób nie budzący wątpliwości przedstawione zostały 

porównania wyników poszczególnych badań; autorka przedstawiła je w formie rycin i tabel. 

Wątpliwości budzi rozmiar tego rozdziału – Autorka przedstawia wszystkie aspekty 

swojej pracy, a w przypadku większości nie stwierdziła żadnych zasadniczych różnic. Wydaje 

się, że lepiej byłoby tę część skrócić, a parametry z tej samej grupy (np. tłuszczowe i 

beztłuszczowa masa ciała) przedstawić na jednej rycinie.  

W swojej pracy Autorka udowodniła co następuje:  
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1. Wraz z rozwojem raka żołądka występują zmiany w składzie ciała chorych polegające 

na obniżeniu parametrów mięśniowych, całkowitej zawartości wody, utraty 

beztłuszczowej masy ciała i suchej masy ciała, a także wskaźnika beztłuszczowej 

masy ciała.  

2. Odzwierciedleniem zmian w składzie ciała jest obniżenie parametrów przewodzenia 

elektrycznego w postaci zaburzeń impedancji, rezystancji, reaktancji, a także kąta 

fazowego. 

3. Analiza składu ciała za pomocą bioimpedancji elektrycznej u chorych na raka żołądka 

wymaga uwzględnienia wielu cech osobniczych badanych chorych, czego dowodem 

jest stwierdzony większy odsetek kobiet niż mężczyzn z utratą masy i siły mięśniowej. 

4. Zastosowane przedoperacyjne immunomodulujące leczenie żywieniowe nie poprawiło 

badanych parametrów składu ciała, ale zabezpieczyło przed ich dalszym spadkiem.  

5. Leczenie żywieniowe z doustną dietą przemysłową opartą na argininie, kwasach 

tłuszczowych ω-3 oraz nukleotydach RNA pozwala na uzyskanie poprawy siły 

mięśniowej u chorych na raka żołądka. 

6. Żaden z zastosowanych modeli przedoperacyjnego immunomodulującego leczenia 

żywieniowego nie spowodował istotnej redukcji ilości i ciężkości powikłań 

pooperacyjnych.  

 

W rozdziale ‘Dyskusja ’ Autorka dokonuje starannej analizy wyników własnych 

badań w świetle doniesień innych autorów. Podkreślenia wymaga fakt, że część zagadnień 

poddanych analizie w rozprawie doktorskiej mają charakter zupełnie pionierski, gdyż jak 

dotąd niewiele jest w piśmiennictwie podobnych opracowań. Godnym pochwały jest fakt, iż 

autorka nie poprzestaje jedynie na prostym opisaniu swoich wyników, ale próbuje również 

znaleźć rozwiązania, które mogłyby przyczynić do poprawy wyników leczenia chorych na 

raka żołądka.  

            Na koniec pracy autorka formułuje wnioski. Wnioski sformułowane są poprawnie i 

wynikają z przeprowadzonej w pracy analizy i dyskusji. 
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 Podsumowując przedstawioną do oceny rozprawę doktorską chciałbym zwrócić 

uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim przedmiot pracy dotyczy jednego z ważniejszych 

problemów współczesnej onkologii, jakim jest chirurgiczne leczenie raka żołądka. Po drugie, 

w pracy dokonano analizy metod diagnostycznych, które dotychczas na świecie były 

analizowane w tym aspekcie w niewielkim zakresie.  

Praca napisana jest poprawnym zrozumiałym językiem, co świadczy o dojrzałości 

Doktorantki. Autorce zdarzają się pojedyncze błędy, tzw. literówki, jednak nie psują one 

oceny pracy. W toku zaplanowanych i przeprowadzonych badań Autorka zrealizowała cele 

pracy i przedstawiła słuszne wnioski. Dobór literatury z uwzględnieniem pozycji 

najnowszego piśmiennictwa jest poprawny. Przeprowadzona dyskusja świadczy o znajomości 

i zrozumieniu poruszanych tematów. W całości praca doktorska stanowi obraz bardzo dobrej 

pracy, którego nie psują, poczynione z obowiązku recenzenta, drobne uwagi krytyczne, i w 

pełni spełnia wymogi stawiane dla rozprawy doktorskiej. 

Oceniając pozytywnie, tak pod względem formalnym jak i merytorycznym pracę doktorską 

mgr Anny Małgorzaty Jurczuk mam zaszczyt zwrócić się do Wysokiej Rady Naukowej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Wydział Nauki o Zdrowiu o przyjęcie pracy i 

dopuszczenie Autorki do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Wnioskuję również o 

wyróżnienie niniejszej pracy doktorskiej. 

 

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

 

Skawina, 2020-06-30 


