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Recenzja została przygotowana w oparciu o decyzję Rady Wydziału Lekarsko-

Dentystycznego, dawniej I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, UM  

w Lublinie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej  

lek. Joanny Popiołek-Kalisz.  

Anorexia nervosa (AN) jest znaną od lat chorobą o złożonej, wielokierunkowej, wciąż 

nie do końca wyjaśnionej patogenezie. Etiologia AN obejmuje zarówno przyczyny o podłożu 

psychicznym, jak również może być związana z zaburzeniami o charakterze biochemiczno-

patofizjologicznym (m.in. podwyższonym poziomem tryptofanu i serotoniny w mózgu  

w związku z chronicznymi chorobami wątroby i nerek, nadmiernym uwalnianiem CRH, 

zwiększoną sekrecją kortyzolu, niedoborem cynku). Jednym z istotnych wskaźników 

neuroendokrynnych w przebiegu AN jest hiperkortyzolizm powstający w efekcie 

chronicznych restrykcji pokarmowych. Doszukiwano się również nieprawidłowości  

w wydzielaniu adipokin, głównie leptyny, jako wskaźników wspomagających diagnozę  

i monitorowanie leczenia AN. Wykazano jednak że stężenie leptyny w osoczu krwi pacjentów 

jest obniżone proporcjonalnie do zmniejszenia masy tkanki tłuszczowej, co wskazuje na brak 

zaburzeń fizjologicznych mechanizmów regulujących jej sekrecję w przebiegu AN. 

Stwierdzono, że stałe odczucie sytości utrzymuje się pomimo niskiego poziomu leptyny 

zarówno w typie restrykcyjnym, jak i typie bulimiczno-wydalającym. Nie wydaje się również, 

aby zaburzenia osi jelito-mózg, w tym wydzielanie greliny, obestatyny, neuropeptydu YY, 

GLP-1, miały mieć istotne znaczenie u pacjentów z AN. Zaburzenia zwyczajów 

żywieniowych w AN zostały natomiast patofizjologicznie powiązane z dysfunkcją 

mechanizmu nagrody. Sugeruje się, że obserwowane w przebiegu AN zmiany stężeń krążącej 
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leptyny stanowią homeostatyczną adaptację do stanu niedożywienia i nie przyczyniają się  

do rozwoju i utrzymania nieprawidłowych zaburzeń pobierania pokarmu, takich jak głodzenie 

się prowadzące do wyniszczenia i napadowe obżarstwo. Pomimo licznych badań z zakresu 

etiopatogenezy, diagnostyki i terapii AN istotnym problemem pozostaje wciąż możliwość 

efektywnej i wiarygodnej oceny stanu odżywienia i nawodnienia pacjentów  

ze zdiagnozowanym jadłowstrętem psychicznym, zarówno na etapie rozpoznania choroby,  

jak i monitorowania postępów w jej leczeniu. Fakt ten w pełni uzasadnia podjęcie przez Panią 

lek. Joannę Popiołek-Kalisz badań zmierzających do wskazania najbardziej efektywnych 

metod w tym zakresie.  

Praca doktorska została zrealizowana w formie cyklu publikacji, na który składają się 

dwie prace oryginalne, jeden artykuł przeglądowy oraz jeden rozdział w monografii 

naukowej: 

 

1. Małecka-Massalska T, Popiołek J, Teter M, Homa-Mlak I, Dec M, Makarewicz A, 

Karakuła-Juchnowicz H. Application of phase angle for evaluation of the nutrition 

status of patients with anorexia nervosa. Psychiatr Pol 2017;51(6):1121-1131. DOI: 

https://doi.org/10.12740/PP/67500. IF: 1,196; Punkty MNiSW: 15 

 

2. Popiołek J, Teter M, Kozak G, Powrózek T, Mlak R, Karakuła-Juchnowicz H, 

Małecka-Massalska T. Anthropometrical and bioelectrical impedance analysis 

parameters in anorexia nervosa patients’ nutritional status assessment. Medicina 

2019;55(10):671. DOI: https://doi.org/10.3390/medicina55100671. IF: 1,205; Punkty 

MNiSW: 40 

  

3. Popiołek-Kalisz J, Teter M, Kozak G, Powrózek T, Mlak R, Sobieszek G, Karakuła-

Juchnowicz H, Małecka-Massalska T. Potential bioelectrical impedance analysis 

(BIA) parameters in prediction muscle strength in women with anorexia nervosa. 

World J Biol Psychiatry 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/15622975.2020. 1774652. 

IF: 4,164; Punkty MNiSW: 100 

 

4. Popiołek J, Małecka-Massalska T. Analiza impedancji bioelektrycznej – nowoczesne 

narzędzie oceny składu ciała. W: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu: Medycyna  

i technologia. Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny Poznań 2019, Młodzi 

Naukowcy, s. 87-92, bibliogr, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, 978-

83-66139-92-3. Punkty MNiSW: 5 

 

Łączna punktacja MNiSW powyższych publikacji wynosi 160, a sumaryczny IF – 6,565. 

Trzy pierwsze pozycje ukazały się w języku angielskim, w czasopismach z listy JCR, 

czwarta, stanowiąca część monografii, w języku polskim. W przypadku dwóch artykułów  

i rozdziału monografii Doktorantka jest pierwszym współautorem, natomiast w przypadku 

jednej z prac oryginalnych – drugim. W jednej z prac oryginalnych pełni również funkcję 

autora korespondencyjnego. Publikacje wchodzące w skład cyklu ukazały się w latach 2017-

https://doi.org/10.1080/15622975.2020
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2020, co wskazuje na zaangażowanie naukowe i systematyczność Pani Joanny Popiołek-

Kalisz w pracy badawczej. Udział procentowy Doktorantki w powstawaniu każdej  

z publikacji wynosi 55%, co, uwzględniając fakt, iż są one wieloautorskie, świadczy o Jej 

dominującej roli. Warto podkreślić, że współczynnik IF jednej z prac oryginalnych  

(nr 3), której Pani J. Popiołek-Kalisz jest pierwszym współautorem wynosi 4,164,  

co dodatkowo potwierdza wysoki poziom badań i istotność rozpatrywanej koncepcji 

naukowej.  

Przedstawiony do oceny cykl publikacji poprzedzony został dobrze przygotowanym 

autoreferatem liczącym 66 stron maszynopisu, w którym wyodrębniono wykaz publikacji 

wchodzących w skład cyklu, dwa jednobrzmiące, polsko- i anglojęzyczne, streszczenia pracy, 

wykaz stosowanych skrótów, wstęp, cel badań, materiały i metody (które zilustrowano  

3 rycinami), wyniki i wnioski oraz spis piśmiennictwa, który obejmuje 82 aktualne 

publikacje. Warto podkreślić, że w 82% są to pozycje anglojęzyczne. Ponadto, 21% spośród 

nich ukazało się w ciągu ostatnich 5 lat, co potwierdza aktualność podjętej przez Autorkę 

problematyki oraz świadczy o Jej bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym do realizacji 

postawionych celów badawczych. Do autoreferatu dołączono oświadczenia współautorów 

publikacji wchodzących w skład cyklu potwierdzające znaczący udział Doktorantki w ich 

powstawaniu oraz raport z programu antyplagiatowego. 

 

W pierwszej pracy z cyklu („Application of phase angle for evaluation of the nutrition 

status of patients with anorexia nervosa”) Kandydatka dokonała przeglądu i charakterystyki 

metod diagnostycznych stosowanych w celu oceny stanu odżywienia pacjentów  

ze zdiagnozowanym jadłowstrętem psychicznym, takich jak ogólne badanie przedmiotowe  

i podmiotowe połączone z wywiadem żywieniowym, badanie fizykalne, ocena parametrów 

antropometrycznych, badania  biochemiczne, a także analiza impedancji bioelektrycznej. 

Nadrzędnym celem pracy był jednak przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat zastosowania 

kąta fazowego w ocenie i monitorowaniu stanu odżywienia pacjentów z jadłowstrętem 

psychicznym. Na podstawie przeglądu dostępnej literatury wykazano, że wartości kąta 

fazowego u pacjentów z AN są znacząco niższe w porównaniu z osobami zdrowymi, co czyni 

analizę wartości tego parametru istotną w odniesieniu do diagnozy i leczenia tej choroby. 

Jednocześnie zakwestionowano znaczenie powszechnie stosowanego wskaźnika masy ciała 

(BMI) w ocenie stanu odżywienia. Stwierdzono potrzebę poszukiwania nowych, 

obiektywnych parametrów oceny stanu odżywienia, które pomogą w leczeniu  

i monitorowaniu pacjentów w bardziej miarodajny i wiarygodny sposób. Ustalono,  

że dostępne dane jednoznacznie potwierdzają przydatność kąta fazowego w ocenie stanu 

odżywienia pacjentów z AN. Metoda ta stosowana była jednak dotychczas głównie podczas 

realizacji badań o charakterze poznawczym i, do czasu publikacji artykułu, nie znalazła 

jeszcze szerszego zastosowania w praktyce klinicznej.  

W związku z tym, że wskaźnik masy ciała (BMI) jest nadal jedynym zalecanym 

mierzalnym, choć niewystarczającym parametrem oceny stanu odżywienia u pacjentów  

ze zdiagnozowanym  jadłowstem psychicznym, w drugiej pracy z cyklu („Anthropometrical 

and bioelectrical impedance analysis parameters in anorexia nervosa patients’ nutritional 
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status assessment”), Doktorantka dokonała porównania metod stosowanych w ocenie stanu 

odżywienia u pacjentek z AN na etapie rozpoznania choroby oraz w czasie terapii. Podjęła się 

wyselekcjonowania spośród badanych parametrów analizy impedancji bioelektrycznej (BIA) 

tych najbardziej wiarygodnych w odniesieniu do oceny stanu odżywienia pacjenta. Ewaluacji 

poddany został także stopień niedożywienia w celu wyselekcjonowania pacjentów  

wygłodzonych z grupy pacjentów z niedożywieniem, z wykorzystaniem BIA.  

W efekcie badań na reprezentatywnej grupie 46 pacjentek z AN w momencie 

rozpoczęcia hospitalizacji wykazano korelacje poszczególnych parametrów 

antropometrycznych i bioelektrycznych. Dokonano również analizy dynamiki zmian  

ww. parametrów oraz zależności pomiędzy nimi w przebiegu zastosowanej terapii. Ponadto, 

przeprowadzone badania pozwoliły na udowodnienie przydatności badanych parametrów BIA 

zarówno do diagnozowania stanu niedożywienia, jak i oceny stopnia niedożywienia.   

W trzeciej pracy wchodzącej w skład cyklu („Potential bioelectrical impedance 

analysis (BIA) parameters in prediction muscle strength in women with anorexia nervosa”) 

Kandydatka podjęła się określenia roli aktywności fizycznej w leczeniu jadłowstrętu 

psychicznego. Celem badań było znalezienie takich parametrów analizy impedancji 

bioelektrycznej (BIA), które pozwalają na predykcję siły mięśniowej oraz wskazanie tych 

spośród nich, które w największym stopniu odzwierciedlają stan funkcjonalny organizmu  

u pacjentek z AN. Badaniami objęto 42 osoby chore i 42 zdrowe, u których dokonano 

ewaluacji stanu odżywienia przy pomocy BIA. U pacjentek ze zdiagnozowanym 

jadłowstrętem psychicznym dodatkowo oceniono stan czynnościowy organizmu poprzez 

pomiar siły mięśniowej. Porównując grupę badaną i kontrolną stwierdzono istotne 

statystycznie różnice w przypadku wszystkich badanych parametrów BIA. Na podstawie 

przeprowadzonych badań wykazano, że PA 50 kHz (kąt fazowy przy częstotliwości 50 kHz) 

jest najlepszym parametrem BIA do predykcji siły mięśniowej u pacjentów z AN. Jest to 

równocześnie potencjalnie najbardziej przydatny parametr do oceny zasadności włączenia 

aktywności fizycznej do terapii AN. Wysoką moc diagnostyczną w zakresie odróżnienia 

pacjentek z jadłowstrętem psychicznym i zdrowych stwierdzono także podczas analizy 

pojemności elektrycznej błon komórkowych (Cm) i PA 5 kHz.  

Rozdział monografii kończący cykl zawiera opis analizy impedancji bioelektrycznej, 

charakterystykę możliwości dotyczących zastosowania BIA oraz wykorzystania i interpretacji 

uzyskanych wyników. Stwierdzono, że dane otrzymane przy pomocy BIA są wysoce 

powtarzalne i dostarczają informacji o proporcjach pomiędzy tkanką mięśniową i tłuszczową 

oraz o zawartości wody w poszczególnych przedziałach organizmu. Pozwalają także  

w obiektywny i wiarygodny sposób ocenić stan odżywienia organizmu oraz skład ciała 

pacjenta. Metoda możliwa jest do zastosowania w warunkach ambulatoryjnych, a prawidłowa 

technika i zachowanie zasad pomiaru zapewniają wysoce powtarzalne i wiarygodne wyniki. 

BIA jest dzięki temu wykorzystywana do oceny składu ciała oraz stanu odżywienia, oceny 

ryzyka żywieniowego i rokowania w wielu różnych stanach klinicznych.  
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Zdecydowanie mocne strony pracy: 

- wysokie, zwłaszcza w odniesieniu do pracy doktorskiej, parametry bibliometryczne 

publikacji wchodzących w skład cyklu (sumaryczny IF - 6,565; 160 pkt. MNiSW). Warto 

podkreślić, że jedna z prac oryginalnych dotycząca potencjalnych parametrów analizy 

impedancji bioelektrycznej w predykcji siły mięśniowej u pacjentek z AN ukazała się  

w znaczącym czasopiśmie z zakresu psychiatrii (The World Journal of Biological Psychiatry, 

IF - 4,164);  

- oceniana praca doktorska wpisuje się w aktualny nurt badawczy mający na celu 

poszukiwanie skutecznych i wiarygodnych metod oceny stanu odżywienia i nawodnienia 

organizmu w przypadku pacjentek z AN, a uzyskane przez Kandydatkę wyniki stanowią 

znaczące uzupełnienie wiedzy w zakresie metod służących diagnozowaniu i monitorowaniu 

leczenia osób z jadłowstrętem psychicznym;  

- wyniki przedstawione w drugiej z cyklu publikacji („Anthropometrical and bioelectrical 

impedance analysis parameters in anorexia nervosa patients’ nutritional status assessment”) 

uzyskano w efekcie pionierskich i kompleksowych, pod względem zakresu porównywanych 

metod, badań obejmujących szereg pomiarów antropometrycznych oraz bioelektrycznych, 

dokonując równocześnie oceny ich skuteczności w ocenie stanu odżywienia u pacjentek  

z AN. Dodatkowo uwzględniono ocenę czynnościową organizmów pacjentek; 

- istotnym osiągnięciem o charakterze potencjalnie aplikacyjnym jest udowodnienie 

przydatności badanych parametrów BIA zarówno do diagnozowania stanu niedożywienia, jak 

i oceny stopnia niedożywienia pozwalającej na wykrycie stanu wygłodzenia jako najcięższej 

formy niedożywienia; 

- w mojej opinii za szczególnie istotne i wartościowe osiągnięcie Kandydatki należy uznać 

propozycję praktycznego zastosowania konkretnych parametrów uzyskanych BIA  

w diagnostyce, kwalifikacji do metody terapii i monitorowaniu jej skuteczności u pacjentów  

z jadłowstrętem psychicznym. Co istotne, propozycja oparta jest na samodzielnie uzyskanych 

wynikach badań stanowiących obiektywne wskaźniki stanu odżywienia organizmu; 

- nowatorskie podejście do leczenia jadłowstrętu psychicznego uwzględniające dołączenie 

kontrolowanej aktywności fizycznej do procedury terapeutycznej u części pacjentek 

wytypowanych na podstawie obiektywnej oceny stanu czynnościowego uwzględniającej 

analizę siły mięśniowej. Warto podkreślić możliwość bezpośredniego wykorzystania tej 

grupy wyników w praktyce klinicznej, zwłaszcza, że Kandydatka podjęła się w swoich 

badaniach ustalenia wartości granicznych parametrów BIA pozwalających na odróżnienie 

chorych na jadłowstręt psychiczny z niską i wysoką siłą mięśniową; 

- wszystkie prezentowane wyniki zostały uzyskane w efekcie badań przeprowadzonych  

na reprezentatywnych grupach pacjentek, szczegółowo i skrupulatnie przedstawione   

w dwóch publikacjach oryginalnych (nr 2 i 3) w postaci licznych wykresów i tabel  

oraz właściwie zinterpretowane w oparciu o ich analizę statystyczną, co czyni je bezpośrednio 

przydatnymi do opracowywania procedur oceny i monitorowania stanu odżywienia  

i nawodnienia oraz zastosowania w praktyce klinicznej;  

- realizacja projektu była z pewnością niezwykle pracochłonna, wymagała od Autorki 

ogromnej samodyscypliny, jak również zaawansowanych umiejętności metodycznych,  

o czym świadczy szerokie spektrum zastosowanych przez Nią metod badawczych.  
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Uwagi/ pytania: 

- przegląd dostępnej literatury jest nieodzowną częścią każdej pracy naukowej, zarówno  

na etapie opracowywania projektu badań, jak i podczas interpretacji uzyskanych wyników. 

Trudno go natomiast uznać za szczegółowy cel badań, jak to zostało ujęte przez Kandydatkę 

w autoreferacie (rozdział „Cel badań”, str. 40). Podobnie, informacja o tym, że dokonano 

przeglądu dostępnej literatury, porównano wyniki oraz wnioski z dotychczasowych badań 

zrealizowanych przez innych autorów, a dotyczących oceny stanu odżywienia u pacjentów  

z AN, nie jest wnioskiem wynikającym z badań, jak przedstawiła to Doktorantka w sekcji 

autoreferatu zatytułowanej „Wnioski z badań” (str. 52). Ta konkluzja, jak również następna  

o tym samym charakterze, powinny zostać usunięte spośród wniosków. Szczęśliwie, sprawa 

ta dotyczy wyłącznie autoreferatu, podczas gdy głównym przedmiotem oceny są wartościowe 

wyniki i prawidłowe wnioski zamieszczone w publikacjach włączonych do cyklu; 

- wśród kryteriów wyłączenia z grupy badanej (publikacja nr 2) Kandydatka wymienia 

zaburzenia endokrynologiczne stwierdzone przed diagnozą AN, podając jako przykłady 

cukrzycę, moczówkę prostą oraz nadczynność i niedoczynność tarczycy. Jak wiadomo, 

diagnoza nie zawsze stawiana jest w początkowym etapie choroby, a jadłowstrętowi 

psychicznemu często towarzyszą wtórne w stosunku do tej jednostki chorobowej zaburzenia 

hormonalne, m.in. takie, jak wtórna nadczynność kory nadnerczy objawiająca się 

chronicznym podwyższeniem osoczowego stężenia kortyzolu, a także przewlekła 

hipoleptynemia związana z niską masą tkanki tłuszczowej. Czy tego typu zaburzenia 

stanowiły również podstawę wyłączenia? 

- Kandydatka oceniała stan odżywienia i nawodnienia w wyselekcjonowanej grupie pacjentek 

z jadłowstrętem psychicznym jako „modelowym przykładzie stanu niedożywienia”. Na jakiej 

podstawie uznano pacjentki zakwalifikowane do tej grupy za model badawczy? 

- niestety, w załączonej dokumentacji brakuje oświadczeń niektórych spośród współautorów 

publikacji wchodzących w skład cyklu. W przypadku pracy nr 1 nie przedstawiono zgody 

autorów J. Teter i A. Makarewicz na jej włączenie do pracy doktorskiej. Podobna sytuacja ma 

miejsce w odniesieniu do pracy nr 2 (brak oświadczeń dwóch współautorów: M. Teter  

i G. Kozak) oraz pracy nr 3 (brak oświadczeń trzech współautorów: M. Teter, G. Kozak  

i G. Sobieszek). Najpóźniej do czasu obrony pracy doktorskiej dokumentacja powinna zostać 

uzupełniona we wskazanym powyżej zakresie;  

 

Podsumowanie 

Przedstawiona do oceny praca doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie aktualnego 

zagadnienia naukowego, jakim jest poszukiwanie efektywnych i wiarygodnych metod 

służących do oceny stanu odżywienia i nawodnienia pacjentów ze zdiagnozowanym 

jadłowstrętem psychicznym. Autorka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem 

teoretycznym oraz wysokimi umiejętnościami praktycznymi, czego dowodem jest 

wykorzystanie, nowoczesnej i umożliwiającej właściwą realizację postawionych celów 

badawczych, metodyki. Uzyskała wartościowe wyniki o charakterze poznawczym i potencjale 

aplikacyjnym, które mogą zostać w przyszłości bezpośrednio wykorzystane do stworzenia 

standardowych procedur oceny stanu odżywienia i nawodnienia organizmów pacjentek z AN 

zarówno na etapie diagnozowania, jak i ewaluacji postępów w terapii choroby. 
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Pragnę podkreślić, że przedstawione uwagi krytyczne nie umniejszają wartości 

merytorycznej pracy i nie mają istotnego wpływu na całościową, bardzo dobrą ocenę.  

 

Wniosek końcowy 

Stwierdzam, że przedstawiona do oceny rozprawa doktorska pt.: „Monitorowanie  

i ocena stanu odżywienia oraz nawodnienia pacjentów z jadłowstrętem psychicznym” w pełni 

odpowiada warunkom określonym w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r.,  

nr 65, poz. 595 z późn. zm.), stawianym kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia 

naukowego doktora. W związku z tym z pełnym przekonaniem wnioskuję o dopuszczenie 

Pani lek. Joanny Popiołek-Kalisz do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

Ponadto, z uwagi na znaczenie wyników przeprowadzonych badań, które wypełniają 

lukę w aktualnym stanie wiedzy nt. diagnostyki i leczenia jadłowstrętu psychicznego, ich 

potencjalnie aplikacyjny charakter (w tym wykazanie, że analiza impedancji bioelektrycznej, 

zarówno na etapie diagnozowania, jak i monitorowania postępów w terapii AN, stanowi 

wiarygodną metodę oceny stanu odżywienia pacjentek), a tym samym znaczący wkład  

w rozwój nauk medycznych, wnoszę o wyróżnienie Autorki ocenianej dysertacji stosowną 

nagrodą.   

  
 


