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Pracę doktorską lek. med. Przemysława Ciepieli pod tytułem: „Ocena związków 

klasycznych czynników kliniczno-patologicznych z gęstością, lokalizacją i subpopulacją 

limfocytów naciekających guz (TIL) u chorych leczonych z powodu raka jelita grubego”, 

którą otrzymałem do oceny, przygotowano z dbałością o stronę estetyczną oraz redakcyjną, 

a także zgodnie z charakterystycznym dla tego typu rozpraw układem i strukturą.  

Praca doktorska lek. Przemysława Ciepieli rozpoczyna się od strony tytułowej, po 

której następuje spis stosowanych skrótów, a następnie spis treści, po czym Autor umieścił 

główny tekst. Całość pracy łącznie obejmuje 120 numerowanych stron i zawiera 7 rycin, 18 



2 
 

tabel oraz 7 fotografii (spis w/w elementów znajduje się na końcowych stronach rozprawy). 

Umieszczony na końcu pracy doktorskiej spis piśmiennictwa obejmuje 116 artykułów 

naukowych i innych źródeł.   

Spis treści jest czytelny, logiczny, typowo skonstruowany; co ważne, obejmuje 

zarówno główne rozdziały, jak i najważniejsze podrozdziały, a także wskazuje numery 

odnośnych stron.  

Na kolejnej stronie Autor rozpoczyna zasadniczą część swojej rozprawy doktorskiej. 

Pierwszy rozdział stanowi rozbudowane wprowadzenie do tematyki pracy doktorskiej 

(„Wprowadzenie”). Lek. Przemysła Ciepiela wyczerpująco przypomina dane 

epidemiologiczne (zarówno światowe, jak i krajowe) dotycząca raka jelita grubego. Szkoda, 

że Autor nie podał najbardziej aktualnych danych z Krajowego Rejestru Nowotworów (w 

tekście są dane z 2013 r., zaś obecnie dostępne są dane z 2016 r.), ale to drobna usterka. W 

kolejnym podrozdziale Autor przedstawia aktualny pogląd na etiopatogenezę raka jelita 

grubego – zarówno w ujęciu klinicznym (sekwencja gruczolak – gruczolakorak), jak i 

molekularnym (mutacje genów i nieprawidłowe ścieżki sygnałowe); Autor słusznie nie 

pomija czynników środowiskowych, w tym dietetycznych, a także wzmiankuje zasady 

profilaktyki pierwotnej i wtórnej – tę część pracy uważam za bardzo wartościowe i zwięzłe 

przedstawienie tematyki. Trzeci podrozdział „Wprowadzenia” obejmuje zasady diagnostyki 

raka jelita grubego. Lek. Przemysła Ciepiela w sposób logiczny i systematyczny opisuje 

przebieg postępowania diagnostycznego, dobór właściwych narzędzi diagnostycznych i ich 

ograniczenia. Kolejny fragment pracy doktorskiej poświęca Autor charakterystyce 

mikroskopowej raka jelita grubego, opierając się – poprawienie – na klasyfikacji WHO z 2010 

r. W następnej części wchodzącej w skład „Wprowadzenia” zatytułowanej „Klasyfikacja 

nowotworów złośliwych jelita grubego” lek. Przemysław Ciepiela przedstawia obowiązującą 

od niedawna 8. edycję klasyfikacja TNM wg AJCC/UICC. W kolejnym podrozdziale Autor 

opisuje zasady leczenia chorych na raka jelita grubego, uwzględniając zarówno postacie 

niezaawansowane (i metody endoskopowe), jak i postacie zaawansowane, wymagające 

leczenia skojarzonego. Autor uwagę poświęca także metodom laparoskopowym i 

zagadnieniu zakresu limfadenektomii w zależności od lokalizacji i zaawansowania guza 

pierwotnego. Ten fragment dowodzi właściwej orientacji Autora w problematyce i jest 

klarownie przygotowany. Następne fragmenty „Wprowadzenia” zawierają opis powstania 
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układu immunologicznego oraz rolę wrodzonego i nabytego układu odpornościowego. 

Wymienione fragmenty są rozbudowane, ale dobrze przygotowują do zrozumienia tematyki 

pracy doktorskiej, której ogólnym przedmiotem jest rola układu immunologicznego w 

kancerogenezie, a konkretnie rola limfocytów (i ich wybranych subpopulacji) naciekających 

guz (tumor infilitrating lymphocytes, TILs) jako potencjalnego wskaźnika rokowniczego czy 

predykcyjnego. „Wprowadzenie” wieńczą podrozdziały dotyczące antygenów związanych z 

nowotworem i reakcji układu odpornościowego na rozwój nowotworu. Całość rozdziału 

zatytułowanego „Wprowadzenie” stanowi logiczny i uporządkowany wywód prowadzący od 

spraw ogólnych do szczegółowych, bezpośrednio związanych z postawionym sobie przez lek. 

Przemysława Ciepielę pytaniem klinicznym.  

Pytania, na które Autor chce odpowiedzieć, jednoznacznie definiuje się w rozdziale 

„Metodologia badania własnego”. W tej części pracy doktorskiej Autor stawia 4 konkretne 

pytania, istotne z perspektywy klinicznej. Z tymi pytaniami zbieżny jest główny cel pracy oraz 

wymienione przez Autora 4 cele szczegółowe. W ocenie recenzenta cele badawcze są 

właściwe sformułowane, co więcej – dotyczącą zagadnienia będącego przedmiotem 

aktualnych badań i budzącego zainteresowanie wielu grup badawczych w kraju i za granicą.  

Kolejny rozdział lek. Przemysław Ciepiela zatytułował „Materiał i metody badawcze” i 

opisuje w nim stosowane narzędzia i zasady prowadzenia analizy (oraz – później – oceny) 

immunohistochemicznej, użycia mikromacierzy tkankowych; w tym rozdziale przedstawia 

szczegółowo poddaną badaniu grupę 145 chorych na raka jelita grubego leczonych w jednym 

ośrodku. W mojej ocenie narzędzia badawcze, zastosowane przez Autora i przedstawione w 

tej części pracy, są właściwe i rozważnie dobrane.  

Kontynuacją poprzedniego rozdziału jest rozdział „Statystyczne procedury analizy 

wyników”. Autor zawarł w nim opisy stosowanych metod statystycznych. Rozdział ten – wraz 

z rozdziałem poprzednim – zawiera w mojej ocenie wszystkie informacje niezbędne do 

łatwego odbioru następnych rozdziałów pracy doktorskiej. 

Następny rozdział przedstawia uzyskane wyniki własnych badań – ta część pracy liczy 

22 strony i jest wyczerpująca. Kolejno prezentowane są wyniki w postaci tabelarycznej oraz 

odpowiednich rycin. Tabele są czytelne i ułatwiają poruszanie się w wynikach licznych analiz 

przeprowadzonych przez Autora. Poszczególne części sekcji „Wyniki” zawierają 
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podsumowanie zaobserwowanych zależności; szkoda, że na końcu całego rozdziału „Wyniki” 

na zamieszczono krótkiego resumè najważniejszych wyników, chociaż z drugiej strony rolę tę 

spełnia znajdujący się dalej rozdział „Wnioski”.  

Po przedstawieniu wyników Autor przystąpił do omówienia rezultatów własnych 

badań w świetle dostępnego piśmiennictwa. Rozdział „Dyskusja” rozpoczyna się rysem 

historycznym i przypomnieniem roli limfocytów naciekających guz w świetle aktualnej 

wiedzy. Autor zdaniem recenzenta dobrze dobiera piśmiennictwo i niemal każdy oceniany 

parametr odnosi do wyników innych badaczy. Co ważne dla oceny merytorycznej wartości 

pracy – w przypadku rozbieżności obserwacji własnych i obcych lek. Przemysław Ciepiela 

szuka i próbuje wyjaśnić przyczyny takiego stanu rzeczy. W mojej ocenie to potwierdza 

dojrzałość Doktoranta do podejmowania tematów badawczych. Dodatkowym 

potwierdzeniem tego spostrzeżenia recenzenta jest ostatni akapit „Dyskusji”, w którym 

Autor krytycznie podsumowuje ograniczenia własnych badań.  

Zasadniczą pracę doktorską wieńczy rozdział pod tytułem „Wnioski”. Lek. Przemysław 

Ciepiela przedstawia w nich konkretne cztery wnioski oparte wprost o przeprowadzone 

analizy i odpowiadające na pytania kliniczne sformułowane przez Autora w części 

zatytułowanej „Metodologia badania własnego”.  

Na końcu, przed spisem piśmiennictwa, Autor zmieścił streszczenia sporządzone w 

języku polskim oraz w języku angielskim. Oba streszczenia – typu ustrukturyzowanego – są 

tożsame pod względem treści i dostarczają podstawowych informacji o założeniach, 

metodach i wynikach badań własnych Autora. 

Odnośnie do spisu piśmiennictwa, liczącego 116 pozycji, warto zauważyć, że jest 

starannie zredagowany technicznie, zgodnie z tzw. stylem z Vancouver. W ocenie recenzenta 

piśmiennictwo jest właściwe dobrane, a także wyczerpujące i aktualne.  

Na podkreślenie zasługuje bardzo staranne przygotowanie językowe i redakcyjne 

pracy. Recenzent, jako redaktor tekstów medycznych o wieloletnim doświadczeniu, 

dostrzegł zaledwie kilka drobnych uchybień formalnych lub językowych w tekście (np. strona  

74., czwarty wiersz od dołu – brakuje numery przywoływanej tabeli; strona 96. „5 – cio letni” 

– błędny sposób zapisu) – tak niewielka liczba tych uchybień jest niestety rzadkością w wielu 
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współczesnych tekstach naukowych. Tym bardziej Autorowi należą się gratulację za dbałość 

o precyzję słowa i troskę i klarowność przekazu.  

Podsumowując moją recenzję pracy doktorskiej lek. Przemysława Ciepieli pod 

tytułem „Ocena związków klasycznych czynników kliniczno-patologicznych z gęstością, 

lokalizacją i subpopulacją limfocytów naciekających guz (TIL) u chorych leczonych z 

powodu raka jelita grubego”, uważam, że jest ona rzetelnie i starannie przygotowana 

zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym oraz redakcyjnym. Cele badawcze 

zdefiniowano klarownie, zaś użyte metody badawcze są według mnie prawidłowe w 

stosunku do zamierzeń Autora. Uważam, że wnioski sformułowane przez lek. Przemysława 

Ciepielę mają znacznie praktyczne dla chirurgii onkologicznej i zachęcam Autora do 

opublikowania własnej pracy w krajowym piśmie onkologicznym.  

W mojej ocenie rozprawa lek. med. Przemysława Ciepieli spełnia wymogi stawiane 

przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w przewodzie doktorskim pracom na stopień 

doktora nauk medycznych, stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a Autor 

wykazał się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością prowadzenia analiz naukowych.  

Zwracam się do Wielce Szanownych Członków Rady II Wydziału Lekarskiego z 

Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z wnioskiem o 

dopuszczenie lek. Przemysława Ciepieli do kolejnych etapów przewodu doktorskiego oraz 

kontynuowanie procedur o nadanie stopnia doktora nauk medycznych. 

 

 


