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OCENA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 lek. med. MAGDALENY  JARZĄBEK 

 zatytułowanej: 

„Ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia metodą 

 chemoembolizacji z użyciem cząstek z irinotekanem 

 przerzutów raka jelita grubego w wątrobie po nieudanej 

 chemioterapii ogólnej” 

  
Ze względu na drenaż krwi wrotnej wątroba jest najczęstszym miejscem przerzutów 

odległych zmian nowotworowych złośliwych z innych narządów, a przerzuty te są z kolei 

najczęstszymi nowotworami złośliwymi zlokalizowanymi w wątrobie. Nowotworem dającym 

najczęściej przerzuty do wątroby (u 25-30% chorych) jest rak jelita grubego znajdujący się na 

drugim i trzecim miejscu wśród nowotworów złośliwych odpowiednio wśród kobiet i 

mężczyzn w skali globalnej. Mimo szeroko prowadzonych badań przesiewowych, w tym 

istniejącego od roku 2000 polskiego Programu Badań Przesiewowych dla wykrywania zmian 

poprzedzających raka jelita grubego, większość rozpoznań wciąż następuje zbyt późno. Aż 

jedna czwarta chorych w momencie rozpoznania raka jelita grubego posiada przerzuty 

w wątrobie, a pięcioletnie przeżycie u tych pacjentów jest oceniane poniżej 10%. Plan 

leczenia ustalany na drodze konsultacji wielodyscyplinarnej obejmuje przede wszystkim 



resekcję chirurgiczną guza pierwotnego i ognisk przerzutowych, chemioterapię ogólną (z 

paliatywnym leczeniem wspomagającym) oraz różne formy leczenia miejscowego będące 

domeną radiologii onkologicznej zabiegowej.  Zakład Radiologii Zabiegowej i 

Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zasłużenie cieszy się wielką sławą 

w tym zakresie i nazwiska znanych nam Autorytetów rozpoznawane są szeroko w kraju 

i w świecie. Możliwości leczenia miejscowego obejmują metody takie jak ablacja, 

radioterapia stereotaktyczna oraz przeztętnicza chemoembolizacja (TACE – transarterial 

chemoembolization). Pomimo włączenia TACE do algorytmów leczenia pierwotnego 

wątrobowo-komórkowego raka wątroby, zastosowanie tej metody w leczeniu ognisk 

przerzutowych jest wciąż bardziej ograniczone i stanowi temat dyskusyjny, choć wyniki 

badań wstępnych,  na razie na niewielkich grupach chorych, są zachęcające. Temat ten jest 

jednakże fascynujący i budzi wielkie zainteresowanie pośród specjalistów poszukujących 

metod  leczenia które stanowiłyby małoinwazyjną alternatywę wobec innych stosowanych w 

chorobie przerzutowej, dla przedłużenia życia, powstrzymania progresji choroby, 

zmniejszenia dokuczliwości objawów i utrzymania dobrej jakości życia.       

Dlatego podjęcie przez Panią lek. med. Magdalenę Jarząbek tematu  badań zmierzających do 

przedstawienia technicznych możliwości leczenia z zastosowaniem zabiegu TACE-DEBIRI  

(Transarterial chemoembolization - drug eluting microspheres with irinotecan) oraz zbadania 

skuteczności jego działania przeciwnowotworowego uważam za doskonałe przedsięwzięcie.  

     

 Cele główne swojej bardzo wartościowej, klinicznej, prospektywnej  pracy Pani lek. med. 

Magdalena Jarząbek określa jako: 

 

-  ocenę powodzenia technicznego zabiegu chemoembolizacji 

- ocenę powikłań i skutków ubocznych tego postępowania 

- ustalenie okresu czasu do progresji choroby 

- ocenę wpływu oznaczanych we krwi parametrów laboratoryjnych na przebieg leczenia 

- ocenę długości przeżycia pacjentów od pierwszego zabiegu TACE-DEBIRI. 

Autorka podjęła także próbę oceny obiektywnej odpowiedzi nowotworu na leczenie oraz 

opierając się na pytaniach ankietowych – oceny parametrów jakości życia pacjentów po 

przebytym leczeniu.  

 

  Oceniana dziś przeze mnie rozprawa doktorska obejmuje 93 strony wydruku 

komputerowego, składa się z 6 rozdziałów i 27 podrozdziałów obejmujących: wstęp,  cel 



pracy, materiał badany i metodykę  badań, ich wyniki, wnioski oraz dyskusję, wszystko 

oparte o  bibliografię złożoną ze 156 pozycji bardzo nowego piśmiennictwa, na końcu 

streszczenie w języku polskim i angielskim. W tekst wkomponowane są 24 ryciny, tabele w 

liczbie 21 i 16 wykresów.  

  

Podkreślić należy rozległą wiedzę i doskonałe przygotowanie  lek. med. Magdaleny Jarząbek, 

która w realizacji zaplanowanych niełatwych zadań nie tylko dowiodła umiejętności 

samodzielnego prowadzenia poszukiwań naukowych, ale także znajomości dotychczas 

dostępnej wiedzy teoretycznej oraz  opublikowanych dotąd  wyników badań i proponowanych 

zasad postępowania oraz – co równie ważne – technicznych umiejętności wykonywania 

zabiegu chemoembolizacji.  

 

Wstęp zawiera gruntowne informacje dotyczące rysu historycznego, epidemiologii i etiologii 

raka jelita grubego, diagnostyki obrazowej jego przerzutów w wątrobie z omówieniem każdej 

z metod diagnostycznych, ilustrowanych w formie dokumentacji fotograficznej. Następnie 

Autorka omawia szczegółowo dotychczasowe standardowe metody leczenia: najpierw 

radykalnego ogólnego, następnie miejscowego z zastosowaniem metod radiologii zabiegowej 

onkologicznej opisując techniki ich wykonywania, w zakresie których wykazuje dużą 

biegłość.     

 

Materiał i metody badań to kolejny, następny po wcześniej już przytoczonych założeniach i 

celach pracy, rozdział dysertacji. Zabiegom chemoembolizacji (było ich 127) poddano 31 

chorych z nieresekcyjnymi przerzutami do wątroby z raka jelita grubego lub z ogniskami 

przerzutowymi po wcześniejszej resekcji wątroby, będących po co najmniej jednym cyklu 

nieskutecznej chemioterapii systemowej. Chorych podzielono na 3 grupy w zależności od 

stopnia zajęcia miąższu wątroby. Zabieg powtarzano do 3 razy w obrębie jednego cyklu, do 3 

cykli u jednego chorego. Kontrolę leczenia przeprowadzano metodą MRI lub TK z 

kontrastem oraz badań laboratoryjnych w surowicy krwi. Czas do progresji obliczano na 

podstawie analizy obrazowej skali RECIST1.1. Ocenę samopoczucia chorych  oceniano za 

pomocą ankiety Systemu Oceny Objawów Edmondtona (ESAS).  

Analiza statystyczna wyników  przeprowadzona została w sposób adekwatny, przyjęto 5% 

błąd wnioskowania i poziom istotności p<0,05 co do istnienia zależności istotnych 

statystycznie. 



Wyniki badań przedstawione w pracy są wartościowe i bardzo . Na wstępie trzeba 

podkreślić, że techniczny sukces zabiegu został osiągnięty w 96,9% a on sam okazuje się 

bezpieczny i możliwy do wykonania nawet w mocno zaawansowanej postaci choroby i u 

chorych po nieudanej chemioterapii ogólnej, pozbawionych nadziei i załamanych. 

Efekty uboczne są niewielkie i przemijające, powikłania zaś rzadkie (12,8% stanowi 

suma wszystkich powikłań). 

 Średnia długość przeżycia od pierwszego zabiegu TACE DEBIRI wyniosła w całej badanej 

populacji 10,6 miesiąca, odpowiednio: przy zajęciu 10-30% miąższu – 14,9 miesiąca, 30-50% 

zajęcia – 8,2 miesiąca, 50-70% zajętego miąższu wątroby – 8,9 miesiąca. Mediana długości 

przeżycia w całej populacji leczonej ta metoda wyniosła 8 miesięcy, zaś okres do progresji 

choroby wyniósł odpowiednio w grupach 1, 2, 3 : 12,1 ; 5,7 i 7 miesięcy. Zaobserwowano 

istotna statystycznie różnicę w czasie do progresji choroby pomiędzy grupą z najmniejszym 

zajęciem wątroby (10-30%) a pozostałymi grupami  z dłuższym o 6 miesięcy okresem do 

progresji przerzutów .  Nasuwa się pytanie, które w tym miejscu kieruję do Doktorantki: jak 

tłumaczyć nieco gorsze (bez znamienności statystycznej) wyniki uzyskane w grupie drugiej, o 

pośrednim stopniu uszkodzenia wątroby w porównaniu z grupą trzecią? 

Biochemiczne parametry krwi po cyklu leczniczym ulegają pogorszeniu bez istotnego 

wpływu na stan kliniczny chorych, lecz jeden z nich okazał się mieć istotna wartość 

prognostyczną. Jest to aktywność dehydrogenazy mleczanowej LDH, która powyżej progu 

513 U/ml okazuje się złym czynnikiem prognostycznym jeśli chodzi o prawdopodobieństwo 

przeżycia 12 miesięcy od pierwszego zabiegu, co jest cenne w planowaniu leczenia i ilości 

cykli i prognozowaniu w czasie jego skutków.    

  

Na każdym etapie lektury rozprawy zwraca uwagę rozwaga i obiektywizm Autorki w 

rozpatrywaniu opracowywanej problematyki oraz jej dbałość o przejrzystość wypowiedzi. 

Znajduje to wyraz w formie prezentacji wyników popartych tabelami i jasnym komentarzem 

słownym oraz następnie w bardzo wnikliwej, dojrzałej dyskusji. 

 Ta rzeczowa dyskusja szeroko omawia uzyskane wyniki w zestawieniu z rezultatami innych 

badań ukierunkowanych podobnie i z podobną liczebnością badanych grup i zachęca do 

prowadzenia dalszych badań w tym zakresie, gdyż w polskiej rzeczywistości i literaturze 

spotykamy na razie wstępne wyniki chemoembolizacji i brakuje algorytmów 

zamieszczających ten sposób leczenia w drabinie postępowania terapeutycznego u chorych z 

chorobą przerzutową wątroby w raku jelita grubego. Jak wynika z literatury, okres do 



progresji choroby oraz czas przeżycia chorych po TACE-DEBIRI jest porównywalny lub 

dłuższy w porównaniu do drugiej linii chemioterapii systemowej.  

 

Omawiana dysertacja jest bardzo dobra. Przedstawia się jako wartościowa, zwłaszcza w 

sytuacji braku ustalonych algorytmów postępowania uwzględniającego terapię TACE-

DEBIRI, kliniczna prospektywna  praca, przeprowadzona samodzielnie i właściwie 

zinterpretowana.  

Wnioski z pracy zredagowane są prawidłowo i wynikają z przeprowadzonych badań. Autorka 

każdy z nich wzbogaciła jeszcze o słowny komentarz uzupełniający, co nie jest konieczne w 

świetle następującej w dalszej kolejności dyskusji. Wyniki pracy są budujące i bardzo 

wartościowe dla praktyki klinicznej.  

 

Uważam, że lekarz medycyny Magdalena Jarząbek w zaprezentowanej pracy na stopień 

doktora nauk medycznych zrealizowała swoje cele badawcze uzyskując odpowiedzi  na 

postawione pytania  i potwierdzając umiejętność stworzenia warsztatu badawczego, z 

właściwą interpretacją uzyskanych wyników, bardzo wartościowych ze względów 

poznawczych oraz bardzo cennych  i  użytecznych z klinicznego punktu widzenia. 

 Bardzo wysoko oceniam tę ciekawą i rzetelną, praktycznie i poznawczo wartościową 

dysertację i jej Autorkę – rozważnego i mądrego klinicystę,  zręcznego radiologa 

zabiegowego i lekarza humanistę zatroskanego o los chorego.    

  Rozprawa spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 

65, poz. 595, z późn.zm.), wnoszę więc do Wysokiej Rady ds. Stopni Naukowych w 

Dyscyplinie Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o dopuszczenie 

Pani lek. med. Magdaleny Jarząbek do dalszych etapów przewodu doktorskiego 

prowadzących do nadania stopnia doktora nauk medycznych. 

 

  

Barbara Skrzydło-Radomańska 

 

  

    

  



 

 

  

       

   


