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Recenzja pracy doktorskiej lek.med. Tomasza Pitery  

zatytułowanej 

,,Protezoplastyka resekcyjna w leczeniu nowotworów kończyn 

dolnych  

- skuteczność i niebezpieczeństwa”. 

 

Leonardo da Vinci, jeden z najwybitniejszych naukowców i odkrywców 

wszechczasów uważał, że ,,mądrość to córka doświadczenia”. W tych 

słowach, w sposób najprostszy można streścić i ocenić pracę doktorską lek. 

med. Tomasza Pitery.  

Standardowa ocena tej pracy jest bardzo utrudniona ze względu na 

to, że lek. med. Tomasz Pitera swą rozprawę doktorską zatytułowaną 

,,Protezoplastyka resekcyjna w leczeniu nowotworów kończyn dolnych 

-  skuteczność i niebezpieczeństwa” stworzył w oparciu o cykl publikacji. 

Ten sposób opracowania dysertacji jest nadal w Polsce niestandardowy 

i  emanuje nowoczesnym do niej podejściem, zgodnym jednak z kanonami 

obowiązującymi m.in. na amerykańskich uniwersytetach ,,ligi bluszczowej”. 

A priori zwiększa to wartość dysertacji, wzbudza szacunek zarówno dla jej 

Autora, jak i Promotora oraz Uczelni, na której powstała tak nowatorska 

praca, a także Ośrodka w oparciu o którego materiał została napisana. 



2 
 

Recenzent analizując pracę jest świadomy, że tak naprawdę jest 

korecenzentem tej dysertacji. Każda z publikacji zawartych w cyklu prac 

miała bowiem co najmniej dwóch recenzentów. Ocenili oni każdy 

z  artykułów pozytywnie. Sumacyjnie więc cykl prac oceniło pozytywnie 

kilku, bądź nawet kilkunastu ekspertów z zakresu ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu oraz zapewne również z onkologii. 

Rozprawa doktorska ,,Protezoplastyka resekcyjna w leczeniu 

nowotworów kończyn dolnych - skuteczność i niebezpieczeństwa”, w wersji 

otrzymanej do recenzji, zawarta jest na 77 stronach. Składa się na nią:  

 strona tytułowa,  

 spis treści,  

 wyjaśnienie zastosowanych skrótów,  

 zestawienie tytułów publikacji zawartych w cyklu i będących podstawą 

rozprawy doktorskiej, 

 sześć rozdziałów (na stronach 7 do 22, w tym 2 tabele) stanowiących 

obszerne omówienie problemu leczenia nowotworów narządu ruchu 

w  zakresie tematycznym poruszanym w cyklu publikacji,  

 krótkie omówienie 4 publikacji składających się na cykl dysertacji (na 

stronach 23 do 29, w tym 5 tabel),  

 podsumowanie i 5 wniosków, 

 reprinty 4 publikacji cyklu, 

 bibliografia zawierająca 125 pozycji piśmiennictwa,  

 streszczenie w języku polskim i angielskim. 

 

Nierecenzowanym fragmentem pracy jest część zawarta 

w  rozdziałach 2-7, wraz z przynależną do niej bibliografią (rozdział 11). 

Jest to bardzo obszerne omówienie problemu leczenia nowotworów układu 

kostno-stawowego kończyn dolnych. Składa się na nie kolejno: 

 Charakterystyka guzów pierwotnych kończyn dolnych (epidemiologia, 

lokalizacja). 
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 Charakterystyka guzów przerzutowych kończyn dolnych (punkt wyjścia, 

rodzaje, mechanizm powstawania przerzutów i ich lokalizacja, wzorce 

przerzutowania). 

 Symptomatologia guzów kończyn dolnych (łagodnych, złośliwych 

i  przerzutowych, kwalifikacje do leczenia operacyjnego). 

 Leczenie nieoperacyjne guzów kończyn dolnych (radioterapia 

i  chemioterapia). 

 Leczenie operacyjne guzów kończyn dolnych (resekcja z uzupełnieniem 

przeszczepem kostnym, preparatem kościozastępczym lub cementem 

kostnym; resekcja i stabilizacja gwoździem śródszpikowym lub płytą; 

protezoplastyka resekcyjna; amputacja). 

 Powikłania po protezoplastyce resekcyjnej z powodu guzów kończyn 

dolnych (infekcja rany pooperacyjnej; obluzowanie aseptyczne; 

uszkodzenie mechaniczne protezy). 

 

Rozdziały te stanowią w rzeczywistości kolejną, w tym przypadku 

nieopublikowaną pracę z cyklu, którą można by ,,roboczo” zatytułować 

,,Leczenie nowotworów kości kończyn dolnych – doświadczenia własne 

i  przegląd piśmiennictwa”. Istotnym elementem tej ,,pracy poglądowej”, 

zawartej na stronach 7-22 jest polemiczny jej charakter w stosunku do 

obowiązującego już kanonu wiedzy. Przykładowo Doktorant pisze: 

,,Osteosarcoma jest najczęściej rozpoznawanym guzem złośliwym kończyn 

dolnych. Według Elshahhat i wsp. w pierwszej kolejności lokalizuje się 

w  części dalszej kości udowej (56,2%-73,1%) a następnie w części bliższej 

kości piszczelowej (21,5%). Według danych z Ośrodka Ortopedii 

Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii w Brzozowie równie 

często lokalizuje się w nasadzie dalszej jak i trzonie kości udowej (37,5%).” 

Jest to w pełni udokumentowane w dużym materiale badawczym 

Doktoranta. Pytaniem pozostaje, czy stanowi to podstawę do podważenia 

wiedzy zawartej w podręcznikach i powtarzanej m.in. przez publikację 
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z  2017 roku (Elshahhat i wsp.), cytowaną również przez autora dysertacji? 

Czy jest to może jednak tylko dowód na to, że nawet przedstawiane 

i  oceniane duże grupy badanych chorych z poszczególnych ośrodków 

powinny stanowić zaledwie przyczynek do systematycznych analiz 

wykonywanych w oparciu o ,,big data” obejmujące tysiące, jeśli nie 

dziesiątki czy nawet setki tysięcy przypadków klinicznych z wielu ośrodków? 

Całość tych rozdziałów rozprawy doktorskiej można uznać za ciekawe 

i  syntetyczne przedstawienie problematyki leczenia nowotworów kości 

kończyn dolnych.  

W kolejnej części dysertacji stanowiącej omówienie cyklu 4 prac 

w  sposób rzetelny streszczono przedstawione w dalszej części pracy 

reprinty artykułów. W każdym przypadku analizowaną grupą pacjentów są 

osoby leczone przez Doktoranta w Oddziale Ortopedii Onkologicznej 

w  Brzozowie. W pierwszym streszczeniu, a więc i pierwszym artykule cyklu, 

omówiono leczenie 42 chorych, u których z powodu nowotworu bliższej 

części kości udowej, po wykonanej miejscowej resekcji guza implantowano 

endoprotezę o budowie modularnej. W drugiej pracy, wcześniej w jej 

streszczeniu, przedstawiono wczesne wyniki leczenia oraz skuteczność 

rehabilitacji po zastosowaniu endoprotez poresekcyjnych stawu 

kolanowego. Ocenę dokonano w oparciu o 36 resekcji guzów okolicy stawu 

kolanowego z implantacją endoprotezy poresekcyjnej. W trzecim artykule 

i  jego streszczeniu, przedstawiono wczesne wyniki leczenia po 

protezoplastyce poresekcyjnej trzonu kości udowej i piszczelowej. 

Analizowaną grupę pacjentów stanowiło w tym przypadku 10 chorych, 

u  których po resekcji guzów trzonów kości udowej lub piszczelowej 

implantowano protezy modularne (diafizy). Czwarty artykuł cyklu 

oraz   zawarte w poprzedzającym go rozdziale jego streszczenie, 

przedstawiają powikłania i trudności w leczeniu chorych po implantacji 

protez modularnych kończyn dolnych. Zawarta jest tu analiza grupy 127 

pacjentów, u których implantowano endoprotezy poresekcyjne.  
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Kolejny rozdział dysertacji to ,,Podsumowanie i wnioski”. 

W  podsumowaniu zwrócono uwagę na kilka problemów. Zdaniem 

recenzenta najważniejszymi z nich są: podkreślenie znaczenia 

interdyscyplinarnego charakteru leczenia nowotworów narządu ruchu, 

zasadność zachowania marginesu przy resekcji guzów kości i konieczność 

odpowiedniej rekonstrukcji kości i stawów, mające wpływ na wydolność 

biomechaniczną narządu ruchu, a więc jakość życia. W tym miejscu 

Doktorant zwrócił również uwagę na powikłania po endoprotezoplastyce 

poresekcyjnej. Jako najważniejsze wymienił infekcje rany pooperacyjnej 

występujące nawet w 27,3% przypadków. Przedstawiony tak wysoki 

procent tego typu powikłań wskazuje na stopień trudności leczenia u tych 

obciążonych chorych, ale również świadczy o rzetelności przedstawionych 

wyników. Rozdział kończy pięć wniosków, które są w pełni poprawne. 

W  opinii recenzenta po ich przeczytaniu odczuwa się jednak pewien 

niedosyt. Praca jest bowiem błyskotliwa, wnioski zaś nie podkreślają tego 

ponad przeciętnego charakteru dysertacji. 

Analizując 125 pozycji piśmiennictwa zawartych w rozprawie 

doktorskiej można zauważyć, iż nie jest tak, że większość z nich 

to  publikacje z ostatnich pięciu lat. Doktorant jest jednak w tym miejscu 

w   pełni usprawiedliwiony, ponieważ jest to również piśmiennictwo 

z   artykułów zawartych w cyklu prac, a one zostały opublikowane, a tym 

bardziej przesłane do druku, dużo wcześniej. W zakresie całego cyklu prac 

jak i w rozdziałach 2-7, autor dysertacji swobodnie i w sposób trafny potrafi 

odnieść się do tego obszernego piśmiennictwa. 

Jako ostatni element dysertacji załączone jest streszczenie w języku 

polskim i angielskim będące pewnym powieleniem rozdziału 8. Nie jest 

to  jednak z pewnością błędem Doktoranta, a wynika z zasad 

obowiązujących przy redagowaniu pracy doktorskiej. 

Recenzując omawianą rozprawę doktorską należy zwrócić uwagę 

na   istotny problem. Z punktu widzenia formalnego dysertacja stanowi cykl 
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4 prac. Doktorant napisał, że ,,rozprawa doktorska (...) oparta (jest) o cykl 

4 publikacji zawierających informacje dotyczące leczenia, wyników 

oraz   powikłań po leczeniu operacyjnym nowotworów kończyn dolnych”. 

Wymienia następnie te prace. Są to:  

 Pitera T, Guzik G, Biega P. Ocena sprawności pooperacyjnej pacjentów 

po protezoplastyce resekcyjnej bliższej części kości udowej. Ortopedia 

Traumatologia Rehabilitacja 2017; 19(2): 175-182. DOI: 

10.5604/01.3001.0010.4642 (Pkt. MNiSW/KBN: 15.00). 

 Pitera T, Guzik G, Biega P, Tarczyńska M, Gawęda K. Protezoplastyka 

resekcyjna stawu kolanowego – wczesne wyniki leczenia i skuteczność 

rehabilitacji. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2018; 83(6): 

216-220. DOI: 10.31139/chnriop. 2018. 83.6.43 (Pkt. MNiSW/KBN: 

5.000). 

 Pitera T, Guzik G, Biega P. Ocena sprawności i wczesnych wyników 

leczenia po implantacji modularnych protez trzonów kości udowej 

i   piszczelowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2019; 21(5): 

347-356; DOI: 10.5604/01.3001.0013.5783 (Pkt. MNiSW/KBN: 15.00). 

 Pitera T, Guzik G, Biega P, Tarczyńska M, Gawęda K. Analiza trudności 

i  powikłań po zastosowaniu protez modularnych w leczeniu guzów kości 

kończyn dolnych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2020; 22 (4): 

243-252, DOI: 10.5604/01.3001.0014.3460 GICID: 01.3001.0014.3460 

(Pkt. MNiSW/KBN: 15.00). 

 

Prace te opublikowane zostały w dwóch najbardziej renomowanych 

polskich czasopismach ortopedycznych. Suma punktów MNiSW/KBN tak 

określonego cyklu publikacji wynosi 50 pkt. Oceniając ten cykl od strony 

formalnej należy zwrócić uwagę, że w każdej z prac poza Doktorantem, 

który zawsze jest pierwszym autorem, współautorami są również zawsze 

ci  sami dwaj lekarze. Poza tym, w dwóch z tych prac omawiających 

trudniejsze merytorycznie problemy współautorami dodatkowo jest dwóch 

renomowanych ekspertów w zakresie ortopedii. Biorąc pod uwagę kolejność 
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autorów oczywistym jest, że rola tych ekspertów, to funkcja supervisorów 

i   konsultantów. Oceniając to należy zauważyć, że Doktorant nie tylko miał 

dominujący udział w stworzeniu prac zawartych w cyklu, ale również potrafił 

stworzyć stały zespół terapeutyczny i naukowo-badawczy, mający stałą 

współpracę z najlepszymi specjalistami w tym zakresie. 

W tym miejscu należy jednak wrócić do wspomnianego już pytania 

natury formalnej, o jakim cyklu prac mówimy? Czy jest to rzeczywiście cykl 

4 prac, jak pisze autor omawianej dysertacji, czy jest to jednak 

w   rzeczywistości cykl 7 prac? Doktorant pisze: ,,Poza powstałym cyklem 

artykułów ściśle związanym z pracą doktorską powstały również inne 

publikacje związane z tematyką dysertacji”. Następnie wymienia te trzy 

prace. Są to kolejno: 

 

 Biega P, Guzik G, Pitera T. Wyniki leczenia operacyjnego guzów 

przerzutowych zlokalizowanych w złączu czaszkowo-szyjnym. Ortopedia 

Traumatologia Rehabilitacja 2018; 20(1): 5-13. DOI: 

10.5604/01.3001.0011.5836 (Pkt. MNiSW/KBN: 15.00). 

 Biega P, Guzik G, Pitera T. Analiza przeżyć pacjentów po korpektomiach 

wykonanych z powodu guzów przerzutowych kręgosłupa. Chirurgia 

Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2017; 82(5): 170-174 (Pkt. 

MNiSW/KBN: 5.00). 

 Biega P, Guzik G, Pitera T. Przezskórna wertebroplastyka zmian 

nowotworowych kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego: analiza wyników 

leczenia. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 2018; 83(2): 52-

56. DOI: 10.31139/chnriop.2018.83.2.11 (Pkt. MNiSW/KBN: 5.00). 

 

Suma punktów MNiSW/KBN tych trzech prac wynosi 25 pkt. W każdej 

z tych trzech prac Doktorant jest 3 autorem. W ocenie recenzenta również 

te prace należy uwzględnić w cyklu, przy ocenie rozprawy doktorskiej, choć 

z punktu widzenia formalnego nie są jej częścią. Są jego częścią de facto, 

choć nie są de iure. W rzeczywistości częściowo mieszczą się one 
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tematycznie w cyklu prac. Wymienione 3 artykuły dotyczą bowiem chirurgii 

onkologicznej narządu ruchu, choć w zakresie neuroortopedii, a nie chirurgii 

urazowo – ortopedycznej kończyn dolnych. Nieuwzględnienie tych prac 

przy   ocenie dysertacji jako całości byłoby w opinii recenzenta krzywdzące 

dla Doktoranta. Jak już wspomniano, autor rozprawy doktorskiej nie tylko 

stworzył zespół terapeutyczny zajmujący się ortopedią onkologiczną, 

ale   również zespół naukowo-badawczy. Za każdym razem, również w tych 

pracach, powtarzają się te same trzy osoby. W tym miejscu można 

zauważyć, w oparciu m.in. o to, iż przy publikacjach z zakresu 

neuroortopedii zmienia się w sposób stały kolejność autorów, że stworzony 

przez Doktoranta zespół badawczy ma charakter ,,turkusowej organizacji”, 

co jest aktualnie synonimem nowoczesnego zarządzania, w tym przypadku 

w badaniach naukowych.  

We wszystkich pracach cyklu cel pracy, materiał i metodykę 

oraz   wyniki przedstawiono bardzo sumiennie i szczegółowo w formie 

opisowej, a częściowo w tabelarycznej. Forma przedstawienia wyników 

oraz   ich opis zasługują na uznanie i czynią poszczególne prace 

wartościowymi. W każdym przypadku zarówno wstęp, jak i dyskusja były 

adekwatne do przedstawionych bardzo ciekawych i ważnych wyników. Prace 

zawarte w cyklu zostały napisane zgodnie z wytycznymi dla prac 

naukowych, co czyni je przejrzystymi i łatwymi do interpretacji dla 

czytającego. Analizując piśmiennictwo, Doktorant trafnie i krytycznie 

porównuje swoje własne spostrzeżenia z wynikami innych autorów. 

Obowiązkiem recenzenta jest zwrócenie uwagi na mankamenty 

zauważone w pracy doktorskiej. W każdej z prac cyklu są jasno określone 

ich cele badawcze. W opinii recenzenta w przypadku dysertacji jako całości 

również taki jednolity cel powinien być zwerbalizowany, a niestety nie jest 

W szczególności powinien być on umieszczony także w streszczeniu pracy 

doktorskiej. Doktoranta w ocenie recenzenta tłumaczy tu nowatorski 

również w swojej formie charakter pracy i odkrywanie swoistej terra nova. 

Jak sądzę z podobnych przyczyn (reprinty z publikacji) w dysertacji mamy 
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więcej niż jedną tabelę nr 2. Usunięcie pierwotnego numeru tabeli 

zawartego w jednym z artykułów cyklu, wydawało się zapewne 

Doktorantowi niewłaściwe, a umieszczenie obok siebie dwóch różnych 

jej  numerów również nieodpowiednie. Ze względu na nowatorski w swej 

formie charakter dysertacji również tego typu problemy miały prawo się 

pojawić. 

Podsumowując, Doktorant przedstawił bardzo ciekawą dysertację 

dotyczącą ważnego, interdyscyplinarnego problemu klinicznego jakim jest 

leczenie nowotworów kończyn dolnych z zastosowaniem 

endoprotezoplastyki poresekcyjnej. Rozprawa doktorska to cykl de iure 4, 

de facto 7 recenzowanych artykułów (Pkt. MNiSW/KBN: 75.00) 

oraz   dodatkowo syntetycznego omówienia szeroko pojętych problemów 

klinicznych związanych z leczeniem analizowanej grupy chorych. Dysertacja 

ma charakter tzw. ,,helicopter view”. Doktorant wykazał się bardzo dużą 

wiedzą w zakresie podjętego przez siebie tematu. Była to nie tylko wiedza 

merytoryczna, ale i organizacyjna w zakresie tworzenia i działania 

nowoczesnych zespołów badawczych (,,turkusowe organizacje”). Analizując 

przytaczane przez Doktoranta wyniki nie dostrzegłem istotnych błędów 

w   obliczeniach, a zastosowane metody badawcze, w szczególności 

klasyfikacje i podziały, są właściwie dobrane do omawianego materiału. 

Cele postawione przez Doktoranta w poszczególnych pracach cyklu znajdują 

swoje odbicie w przedstawionych wnioskach. Najważniejsze z nich znalazły 

się w podsumowaniu całej dysertacji. Część zawartych w nich stwierdzeń 

może mieć istotne implikacje praktyczne, część wymaga dalszych analiz 

na   większych grupach badanych. Doktorant cytuje bogate piśmiennictwo, 

którym swobodnie i w sposób  trafny potrafi się posługiwać. Podsumowując, 

można za Hansem Zeierem powiedzieć, że w przypadku Doktoranta 

,,początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie”, w tym przypadku 

kliniczne. 

Konkludując, pozwalam sobie ocenić bardzo pozytywnie 

przedstawioną mi do recenzji interdyscyplinarną w swojej treści dysertację, 
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wykonaną pod kierunkiem dr hab. med. Marty Tarczyńskiej. Jednocześnie 

na ręce Szanownego Pana Przewodniczącego Rady ds. Stopni Naukowych 

w   Dyscyplinie Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

składam wniosek, o dopuszczenie lek. med. Tomasza Pitery do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. Dodatkowo, chciałbym zwrócić uwagę 

na   wysoką wartość naukową recenzowanej pracy, a także jej duże 

znaczenie kliniczne i w związku z tym proponuję jej wyróżnienie. 

 

 

Z poważaniem 

 


