
 

 Przedstawiona rozprawa doktorska stanowi ciąg projektów naukowych, których głównym 

tematem jest rak jelita grubego z odbytnicą. Przedstawione w pracy doktorskiej koncepcje są tylko 

częścią badań naukowych, w których zaangażowana była doktorantka.  

Projekty (z których część została już opublikowana) tworzą logiczną całość. Główny nacisk został 

położony na molekularną analizę prozapalnych czynników zaangażowanych w procesy powstawania, 

wznowy i przerzutu raka jelita grubego, a w tym aspekcie na cyklooksygenazę 2. 

  Celem przedstawionej pracy doktorskiej jest analiza czynników wpływających na proces 

powstania i leczenia raka jelita grubego i odbytnicy. Szczególną uwagę zwrócono na prozapalny model 

nowotworzenia i rolę polimorfizmu w pozycji -765 w genie promotorze cyklooksygenazy-2. 

 Rozdział 1 stanowi krótkie wprowadzenie do problemu raka jelita grubego (w tym odbytnica) 

i zawiera uzasadnienie prowadzenia badań w tym obszarze.  

 Diagnostyka i leczenie raka jelita grubego to pole interdyscyplinarnej współpracy wielu gałęzi 

medycyny. Dla tego celu wykorzystuje się osiągnięcia w dziedzinie radiologii, genetyki molekularnej, 

chirurgii i onkologii. Rozdział 2 przybliża problem karcinogenezy jelita grubego poczynając od 

epidemiologii, poprzez podłoże genetyczne i środowiskowe, kończąc na omówieniu obowiązujących 

standardów postępowania w diagnostyce i leczeniu onkologicznym raka jelita grubego.  

 Biorąc pod uwagę nieoceniony, udowodniony epidemiologicznie i ekonomicznie wpływ 

profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla rokowania i efektów leczenia 

onkologicznego, jednym z elementów pracy przedstawionym w rozdziale 3 była ocena świadomości  

i poziomu edukacji populacji w zakresie raka jelita grubego. Jak wynika z analiz, najlepszym miejscem 

do prowadzenia edukacji prozdrowotnej i profilaktyki chorób jest środowisko „bliskie” pacjentowi. 

Mając na uwadze powyższe wnioski, na terenie województwa lubelskiego we współpracy z lekarzem 

pierwszego kontaktu, oceniono stopień świadomości populacji w zakresie symptomatologii 

nowotworów przewodu pokarmowego. Istotne informacje płynące z tego badania mogą dać podstawy 

modyfikacjom w zakresie prowadzenia profilaktyki prozdrowotnej w Polsce.  

 Kluczowy dla całokształtu pracy jest rozdział 4, który prezentuje efekt pracy badawczej 

analizującej rolę polimorfizmu -765 G>C w genie promotorze COX-2 u pacjentów z rozpoznaniem raka 

jelita grubego (w tym odbytnica). To pierwsze badanie oceniające rolę tego polimorfizmu jako czynnika 

prognostycznego w raku jelita grubego wśród rasy kaukaskiej. Wpływ etnicznej dystrybucji genów 

wydaje się interesujący i warty przeprowadzenia dalszej analizy na większej grupie przypadków  

w przyszłości. Wśród pacjentów leczonych onkologicznie walka z rakiem to walka z czasem. Leczenie 

operacyjne, chemioterapia i radioterapia uzupełniane jest o konieczność żywienia, wyrównania 

niedoborów elektrolitowych, leczenia preparatami krwi, leczenia powikłań po zastosowanych 

cytostatykach. W codziennej praktyce centralny dostęp naczyniowy zapewnia możliwość bezpiecznego 

kontynuowania terapii i poprawia jakość życia pacjentów, dlatego też, w rozdziale 5 przedstawiono 

retrospektywną analizę wpływu zastosowania weryfikacji USG do celów implantacji centralnego 

dostępu naczyniowego na ilość powikłań tej procedury.  

 Rozdział 6 zawiera krótkie streszczenie i omówienie pracy doktorskiej.  

W rozdziałach kończących (rozdział 7, 8, 9) znajdują się podziękowania, Curriculum Vitae autora pracy 

doktorskiej i lista publikacji. 

 

 

 

 



  The presented doctoral thesis is a well-thought chain of scientific articles which are 

supplementing the knowledge of molecular and pro-inflammatory factors involved in the processes of 

formation, recurrence, and metastasis of colorectal cancer. 

  The presented doctoral thesis aims to analyse the genetic background in colorectal 

carcinogenesis as well as pro-inflammatory predictive and prognostic factors in colorectal cancer 

in the aspect of recurrence and distant metastasis. Particular attention was paid to the  

pro-inflammatory model of carcinogenesis and the role ofcyclooxygenase-2 promotor gene 

polymorphism at position -765. 

  Chapter 1 introduces to the problem of colorectal cancer (including rectum) and justifies the 

research in this area. Nowadays, the diagnosis and treatment of colorectal cancer is a field for the 

interdisciplinary cooperation of many branches of medicine. For this purpose, the achievements  

of radiology, molecular genetics, surgery, and oncology are implemented. 

   Chapter 2 introduces the problem of colorectal carcinogenesis from epidemiology, through 

genetic and environmental background, ending with the discussion on the current standards in the 

diagnosis and oncological treatment of colorectal cancer. 

 Taking into consideration the invaluable, epidemiologically and economically proven impact  

of prevention and early detection of colorectal cancer for prognosis and effects of oncological 

treatment, one of the elements of the paper which is presented in Chapter 3 was the assessment of 

the level of awareness and education in the area of gastrointestinal tract malignancies. The analysis 

showed that the most effective place for health education and disease prevention is the environment 

"close to" the patient`s place of living. Considering these conclusions, the degree of population 

awareness in the field of gastrointestinal cancer symptomatology was assessed in the Lublin Province 

in cooperation with the GP. Relevant information coming from this study may be a background  

for modifications in the field of health prophylaxis. 

  The pivotal to the overall work is Chapter 4, which presents the effect of research analysing 

the role of the -765 G> C polymorphism in the COX-2 promoter gene among patients diagnosed with 

colorectal cancer (including rectum). This is the first study, which assess the role of this polymorphism 

as a prognostic factor in colorectal cancer among Caucasians. The impact of ethnic gene distribution 

seems to be interesting and worth researching on more cases in the future. 

 Among patients diagnosed with colorectal cancer, the battle against cancer is also a race with 

time. Surgical, chemical and radiation therapy need to be supplemented with appropriate nutrition, 

correction of electrolyte deficiencies, blood derivatives administration, treatment of side effects  

of administrated cytostatics. In everyday practice, central vascular access provides the possibility of 

safe continuation of the therapy and thereby improves the patients' quality of life. Chapter 5 presents  

a retrospective analysis of the impact of the usage of ultrasound verification for central vascular access 

implantation on the number of complications of this procedure. 

  Chapter 6 provides a summary and discussion on the subject. 

 The closing chapters (chapters 7, 8, 9) contain acknowledgments, Curriculum Vitae, and a list 

of publications. 

 


