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Ocena 

pracy doktorskiej Damiana Pietrzyka pt. „Ocena skuteczności leczenia 

zaburzeń osi i długości kończyn dolnych metodami czasowego blokowania 

chrząstek wzrostowych w latach 2010 – 2017 w materiale Kliniki” 

 

Rozprawa doktorska została przedstawiona mi do oceny w postaci liczącego 

135 stron oprawionego komputerowego maszynopisu. W tekście pracy umieszczono 

4 tabele, 24 ryciny oraz wykaz skrótów. Praca zawiera 107 pozycji piśmiennictwa 

polskiego i obcojęzycznego. Szkoda, że polskie piśmiennictwo jest skąpe co wynika 

zapewne z jego niedostępności.  

Tematami doktoratów są najczęściej prace kliniczne i doświadczalne. Doktorat Pana 

Damiana Pietrzyka spełnia warunki pracy klinicznej ale niesie ze sobą unikatowe 

wartości. Odnosi się do oceny skuteczności leczenia zaburzeń osi i długości kończyn 

dolnych metodami blokowania chrząstek wzrostowych. Niewątpliwie ogromną zaletą 

tej pracy jest materiał 231 dzieci leczonych w latach 2010-2017. Układ całej pracy 

jest tradycyjny z podziałem na wstęp, cel pracy, materiał i metody badań, dyskusję i 

wnioski. Jednak ten tradycyjny podział jest uzupełniony przez wprowadzenie, opis 

fizjologicznego kształtowania osi kończyn dolnych u dzieci od okresu 

noworodkowego do zakończenia wzrostu szkieletowego, etiopatogenezę zaburzeń 

długości kończyn dolnych u dzieci, etiopatogenezę zaburzeń osi kończyn dolnych u 

dzieci, konsekwencje kliniczne zaburzeń osi i nierówności kończyn dolnych, metody 

leczenia zaburzeń osi i długości kończyn dolnych z wykorzystaniem czasowego 



 
blokowania stref wzrostowych oraz diagnostykę nierówności kończyn dolnych i 

zaburzeń osi. Ten wydaje się zbyt rozbudowany wstęp jest niezwykle przydatny w 

pracy, wyjaśnia czytającemu zawiłości związane z tematem pracy. 

Chciałbym w tym miejscu z prawdziwą przyjemnością stwierdzić, że tematyka 

badawcza podjęta przez Pana Damiana Pietrzyka jest bardzo aktualna i ciekawa 

poznawczo z powodu powszechnego problemu występowania zaburzeń osi kończyn 

dolnych u dzieci i małej liczby prac naukowych oceniających przydatność  tego 

sposobu leczenia. 

Kolejne rozdziały dotyczą metodologii badań w których autor przedstawia materiał 

i metody badań. Materiał jest imponujący i przedstawia 231 dzieci operowanych w 

Klinice w latach 2010-2017 z powodu zaburzeń osi lub nierówności kończyn. Autor 

podzielił operowane dzieci na trzy grupy: dzieci z koślawością kolan w liczbie 158, 

szpotawością (41) oraz nierównością kończyn (32). Źródłem oceny jest przede 

wszystkim analiza zdjęć sylwetkowych wykonanych przed i po operacji co stanowi 

standard. Badanie rentgenowskie zostało uzupełnione wyczerpującym badaniem 

klinicznym przed i po operacji. Operacja polegała na zastosowaniu płytek 

ósemkowych lub zablokowaniu chrząstki wzrostowej przez śrubę kaniulowaną. 

Zastosowane metody statystyczne mieszczą się w standardach pracy naukowej. 

W rozdziale dotyczącym wyników przedstawiono bardzo czytelnie relacje 

statystyczne przeróżnych zależności zgodnie z założeniami pracy. Bardzo czytelne 

dla czytającego jest każdorazowe podsumowanie wyników pod kolejną oceną 

statystyczną. Szczególną zaletą pracy jest odniesienie się do zespołu wiotkości 

stawowej i próbie stworzenia wytycznych dotyczących leczenia zaburzeń osi w tej 

grupie. To samo spostrzeżenie dotyczy oceny odmienności leczenia w grupie dzieci 

ze współistniejącym zagięciem piszczeli. Niezwykłą wartością pracy jest szczegółowa 

analiza niepowodzeń i powikłań, które autor zaobserwował u 7% dzieci. Problemy te, 

typowe dla trudnego etapowego leczenia zniekształceń kończyn dolnych są 

porównywalne dla tych stwierdzonych w piśmiennictwie i dotyczą odczynów 

alergicznych i zapalnych oraz problemów z materiałem zespalającym jak 



 
obluzowanie czy wysunięcie zespolenia. Niezwykle wnikliwie doktorant odniósł się do 

zjawiska nawrotu deformacji związanego z dalszym wzrostem dziecka oraz z 

hiperkorekcją związana najczęściej z zaniedbaniem rodziców. 

W dyskusji doktorant skonfrontował szeroko swoje wyniki z dostępnym 

piśmiennictwem.  Na szczególne podkreślenie zasługuje rzetelność i ostrożność w 

interpretacji danych. Cenne jest to, że autor w ocenie wyników posłużył się 

podobnymi opracowaniami i spostrzeżeniami z innych krajów, przy czym w Polsce 

tego typu praca jest nowatorska. Można uznać, że praca doktorska Pana Damiana 

Pietrzyka jest opracowaniem nowoczesnym wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom 

środowiska ortopedów. Można oczekiwać, że dzięki takim opracowaniom wzrośnie 

nasza wiedza dotycząca rozpoznawania i leczenia zaburzeń osi i nierówności 

kończyn dolnych u dzieci.  

Wnioski odpowiadają celom pracy i wyprowadzają niezwykle istotną zgodną z 

oczekiwaniami informację, że leczenie za pomocą blokowania chrząstek 

wzrostowych jest skuteczną metoda korekcji zniekształceń osiowych i nierówności 

kończyn dolnych. 

Praca ma charakter bardzo poznawczy i ciekawy, została wykonana z dużym 

nakładem pracy doktoranta.  

Pomimo moich starań nie udało mi się znaleźć prawie żadnych uchybień 

gramatycznych czy interpunkcyjnych.    

Oceniając pracę doktorską Damiana Pietrzyka z wielką przyjemnością 

podkreślam, że autor podjął się opracowania niełatwego zagadnienia, z którego 

wywiązał się w znakomity sposób uzyskując bardzo interesujące wyniki badań.  

Praca napisana jest poprawną polszczyzną. Autor w bardzo przystępny sposób 

przedstawia swoją pracę co wynika z wnikliwego a jednocześnie precyzyjnego opisu.  

W trakcie czytania pracy dostrzega się jednak niedoskonałości, z których 

paradoksalnie najważniejszą jest to, że doktorant niezwykle ambitnie podszedł do 

problemu. Przedstawiany materiał jest tak bogaty i różnorodny, że trudno jest 



 
utrzymać dyscyplinę pisania, stąd wrażenie niespójności tekstu. Pogłębia to wrażenie 

wielowątkowość tematów obocznych poruszanych w tekście. Jest to jednak problem 

czytającego z którym warto się uporać dlatego, że praca jest absolutnie unikatowa w 

Polsce i niezwykle przydatna każdemu ortopedzie i to nie tylko dziecięcemu. 

Koniecznie należy tę prace opublikować w wymagającym naukowo czasopiśmie. 

Warto również napisać na jej podstawie monografię dotyczącą zaburzeń osi i 

nierówności kończyn dolnych u dzieci. 

Muszę zaznaczyć, że krytyczne uwagi odnoszące się do tej pracy mają 

marginalne znaczenie dla jej oceny i w żaden sposób nie zmniejszają wartości 

rozprawy doktorskiej autora, który dowiódł dużej znajomości problemu oraz 

umiejętności samodzielnego posługiwania się metodami pracy naukowej.  

W podsumowaniu stwierdzam, że przedstawiona mi praca stanowi samodzielny 

dorobek doktoranta, który odpowiada w pełni wymogom stawianym rozprawom na 

stopień doktora nauk medycznych i odpowiada warunkom określonym w art. 13 

Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (dz. U. 2003.65.595. z póź. zm.). Pozwalam sobie zatem przedstawić 

Wysokiej Radzie II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie wniosek o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  

Ze względu na wybitne walory pracy, jej nowoczesny i unikatowy charakter a 

także dojrzałość warsztatu naukowego w interpretacji własnych wyników i ich 

konfrontacji z bogatym piśmiennictwem, zwracam się z wnioskiem o wyróżnienie 

pracy doktorskiej Pana Damiana Pietrzyka. 
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