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Cykl publikacji wchodzący w skład pracy doktorskiej ujmuje liczne aspekty związane 

z leczeniem chorych z guzami pierwotnymi i przerzutowymi w obrębie kończyn dolnych.  

W rozdziale drugim w charakterystyce guzów pierwotnych opisano epidemiologię oraz 

najczęstszą lokalizację w obrębie kończyn dla poszczególnych typów guzów uwzględniając 

materiał własny oraz dostępną literaturę. W rozdziale trzecim omówiono guzy przerzutowe 

biorąc pod uwagę punkt wyjścia i rodzaje guzów, a następnie opisano mechanizm 

przerzutowania do kości oraz wzorce przerzutowania do kończyn dolnych. W rozdziale 

czwartym opisano symptomatologie guzów łagodnych, złośliwych i przerzutowych oraz 

strategię leczenia guzów kończyn dolnych na podstawie skal określających prognozowaną 

długość życia u chorych z rozpoznanym nowotworem. Kolejny rozdział opisuje metody 

leczenia nieoperacyjnego uwzględniając istotną rolę radio- i chemioterapii u chorych  

z guzami kości. W szóstym rozdziale przedstawiono metody leczenia operacyjnego poprzez 

resekcję guza i uzupełnienie loży, resekcję i stabilizację, protezoplastykę resekcyjną oraz 

najbardziej radykalną amputację. Na podstawie materiału własnego i literatury w siódmym 

rozdziale opisano najczęstsze powikłania po protezoplastyce resekcyjnej kończyn dolnych, do 

których należą infekcja rany pooperacyjnej, obluzowanie aseptyczne oraz mechaniczne 

uszkodzenie implantów. 

W pierwszej publikacji z cyklu przedstawiono wczesne wyniki sprawności po 

protezoplastyce resekcyjnej bliższej części kości udowej. Oceniono 42 chorych leczonych  

w latach 2012-2015 w Oddziale Ortopedii Onkologicznej w Brzozowie z powodu guzów 

bliższej części kości udowej, u których po resekcji guza implantowano protezy o budowie 

modularnej. Pacjentów oceniano badając wydolność chodu oraz sprawność w skalach HHS 

(Harris Hip Score) i MSTS (Musculoskeletal Tumor Society Scale), jak również dolegliwości 

bólowe w skali VAS (Visual Analogue Scale). Użyto również własną skalę oceny sprawności 

pooperacyjnej. Obserwowano poprawę sprawności oraz wydolności chodu poprzez wzrost 

punktowy wyników w skalach MSTS (średnio o 3 punkty) i HHS (średnio o 19 punktów)  



w ciągu 6 tygodni od operacji. Dolegliwości bólowe uległy redukcji ze średnio 7,5 przed 

operacją do 3,8 w ocenie 6 tygodni po zabiegu operacyjnym. 

W drugiej publikacji z cyklu oceniono wczesne wyniki leczenia oraz skuteczność 

rehabilitacji po zastosowaniu protez resekcyjnych stawu kolanowego na podstawie własnego 

materiału 36 pacjentów leczonych w latach 2014 – 2016.  Guzy o charakterze przerzutowym 

rozpoznano u 22 (62%) chorych, natomiast o charakterze pierwotnym u 14 (38%) pacjentów. 

Badanie w 6 tygodniu po operacji wykazało zmniejszenie dolegliwości bólowych średnio  

z 7,5 do 4,2 (spadek o 3,3 - 33%) w skali VAS, natomiast sprawność w skali MSTS uległa 

polepszeniu ze średnim wzrostem z 16,9 do 21,6 punktu (wzrost o 4,7 punktu - 15,7%)  

w porównaniu do oceny przedoperacyjnej. W badaniu zaobserwowano powikłania u 8 

chorych. U 6 pacjentów doszło do złamania kości podczas raszplowania, zaś u 2 osób 

stwierdzono powierzchowną infekcję rany. 

W trzeciej publikacji z cyklu przedstawiono wczesne wyniki leczenia po 

protezoplastyce resekcyjnej trzonu kości udowej i piszczelowej na podstawie skali MSTS 

(Musculoskeletal Tumor Society Scale) oraz skali Karnofsky’ego. Oceniono również 

dolegliwości bólowe w skali VAS (Visual Analogue Scale), jak również zależność pomiędzy 

masą i długością resekowanej kości a wynikami  sprawności. Po 12 tygodniach od operacji 

stwierdzono zmniejszenie dolegliwości bólowych średnio o 2,6 (VAS) w porównaniu do bólu 

przed operacją. W tym czasie sprawność oceniona w skali MSTS poprawiła się średnio o 12,1 

punktów, natomiast w skali Karnofsky’ego obserwowano średni wzrost o 20 punktów. 

Chorzy, u których masa usuniętego guza nie przekraczała 300 g oraz długość resekowanej 

kości nie przekraczała 15,5 cm osiągali lepsze wyniki w skali MSTS i Karnofsky’ego. 

W czwartej publikacji z cyklu przedstawiono powikłania i trudności w leczeniu 

chorych po implantacji protez modularnych kończyn dolnych na podstawie obserwacji 127 

chorych, u których implantowano protezy resekcyjne. Analizie poddano dane demograficzne 

z uwzględnieniem wieku, płci i lokalizacji guza. Oceniono trudności w okresie 

okołooperacyjnym i występowanie powikłań. 

W podsumowaniu przedstawiono epidemiologię oraz główne cele leczenia 

operacyjnego guzów kończyn dolnych, najczęściej napotykane problemy w trakcie leczenia 

pacjentów z guzami kości. 

 



 


