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przedoperacyjnej w kontekście gęstości dawki i sekwencji leczenia raka piersi (Zadanie 6.3) Wyko-

nawcy: K. Byrczek-Godula, K. Świderska, A. Badora-Rybicka, M. Jarząb……………………. 

 

 

 

87 

Wolumetryczna i teksturalna ocena regresji guza pierwotnego u chorych na raka piersi w trakcie 

chemioterapii przedoperacyjnej – ocena na podstawie badań MRI i PET/TK (Zadanie 6.4) Wyko-

nawcy: M. Stankiewicz, M. Jarząb, M. Kaszuba, M. Mianowska-Malec, P. Malec, K. Krysiak, 

B. Lange, E. Nowicka, K. Widera, K. Trela, R. Szumniak, B. Bobek-
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ści przytarczyc (Zadanie 6.5.1) Wykonawcy: A. Czarniecka, G. Woźniak, A. Sacher, Ż. Kaniszew-

ska-Dorsz, A. Kotecka-Blicharz, E. Chmielik, E. Stobiecka.................................................................... 
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Ocena czynników prognostycznych u chorych na raka jelita grubego w IV stopniu klinicznego zaa-
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Obecność i znaczenie ferroptotycznego mechanizmu śmierci komórek w reperfuzji płatów wolnych 

po zabiegach rekonstrukcyjnych (Zadanie 6.7) Wykonawcy: A. Maciejewski, Ł. Krakowczyk, 

M. Grajek, D. Gendosz de Carillo, D. Walczak, D. Bula…………………………………………… 
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Analiza czynników prognostycznych i predykcyjnych w planowaniu i ocena wyników leczenia cho-

rych na DLBCL. Naturalna komórka limfoidalna (ILC) – nowy uczestnik odpowiedzi immunolo-

gicznej w przebiegu chorób limfoproliferacyjnych (Zadanie 6.8.1) Wykonawcy: A. Chwieduk, 

M. Głowala-Kosińska, A. Smagur, W. Fidyk, A. Ciomber, J. Korfanty, M. Wilkiewicz, P. Borzdziłow-

ska, I. Mitrus, M. Twardosz, R. Swoboda, A. Kwiatkowska-Pamuła, K. Dulik, J. Najda, M. Krawczyk-

Kuliś, A. Cortez, A. Krzywoń, M. Krzempek, A. Wilk, Z. Kołosza…………………………………...… 
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Ocena tolerancji i skuteczności napromieniania całego ciała w dawkach mieloablacyjnych w skoja-

rzeniu z fludarabiną przed allotransplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczkę 

szpikową (Zadanie 6.9.1) Wykonawcy: M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, M. Saduś-

Wojciechowska, A. Frankiewicz, M. Ociepa-Wasilkowska, K. Michalak, J. Najda, M. Krawczyk-
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roby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GVHD) u pacjentów po allogenicznej transplantacji krwio-

twórczych komórek macierzystych (alloHSCT) w trakcie leczenia pozaustrojową fotoferezą (ECP) 

(Zadanie 6.9.2) Wykonawcy: G. Kamińska-Winciorek, T. Czerw, M. Jaworska, A. Szlauer-Stefańska, 

S. Giebel……………………………………………………………………………………. 
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Retrospektywna ocena wyników allotransplantacji komórek macierzystych u chorych z nawrotową 

oraz oporną postacią chłoniaka Hodgkina (Zadanie 6.9.3) Wykonawcy: A. Frankiewicz, J. Hoło-

wiecki, M. Krawczyk-Kuliś, M. Saduś-Wojciechowska, J. Najda, W. Mendrek, T. Czerw, M. Sobczyk-
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Pod presją immunosupresji. Mechanizmy zaniku oraz regeneracji rzadkich subpopulacji limfocytów 

T w modelu alogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych przy pełnej oraz połowicznej 

zgodności w układzie HLA (Zadanie 6.9.4) Wykonawcy: M. Głowala-Kosińska, A. Chwieduk, 

W. Fidyk, A. Smagur, P. Borzdziłowska, J. Korfanty, I. Mitrus, A. Ciomber, M. Wilkiewicz, A. Cortez, 

M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, J. Najda, M. Saduś-Wojciechowska, A. Frankie-
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Ocena tolerancji i skuteczności napromieniania całego ciała w dawkach mieloablacyjnych 

w skojarzeniu z kladrybiną przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na 

ostrą białaczkę szpikową (AML) i zespoły mielodysplastyczne (MDS) (Zadanie 6.9.5) Wykonawcy: 

M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, M. Saduś-Wojciechowska, A. Frankiewicz, 

M. Ociepa-Wasilkowska, A. Szlauer-Stefańska, J. Najda, M. Dzierżak-Mietła, M. Krawczyk-Kuliś, 
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Ocena częstości występowania oraz podtypów klinicznych zmian skórnych w przebiegu przewlekłej 

choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GVHD) u pacjentów po allogenicznej transplantacji 

krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) w zależności od rodzaju dawcy i leczenia przy-

gotowującego do przeszczepienia (Zadanie 6.9.6) Wykonawcy: G. Kamińska-Winciorek, T. Czerw, 

M. Krawczyk-Kuliś, A. Szlauer-Stefańska, W. Mendrek, A. Frankiewicz, M. Ociepa, M. Saduś-

Wojciechowska, K. Michalak, M. Sobczyk-Kruszelnicka, J. Najda, M. Pawełczak- Szostak, J. Hoło-

wiecki, S. Giebel…………………………..……………………………………………………… 
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Walidacja i wdrożenie sygnatur prognostyczno-predykcyjnych dla indywidualizacji i optymalizacji 

konformalnej radioterapii skojarzonej z chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka 

płuca w stopniu zaawansowania IIIAN2 i IIIB (Zadanie 6.10.1) Wykonawcy: R. Suwiński, K. Gal-

was, M. Giglok, D. Butkiewicz, M. Pietrowska, G. Plewicki, M. Kalinowska-Herok, M. Krześniak, 

I. Matuszczyk, A. Fiszer-Kierzkowska, A. Mazurek, A. Gdowicz-Kłosok, U. Bojko, E. Małusecka, 

I. Domińczyk, M. Rusin, A. Idasiak, B. Jochymek, D. Syguła, B. Kłusek, R. Deja, J. Gliwińska, 

J. Mrochem-Kwarciak……………………………................................................................................. 
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Porównanie tolerancji i skuteczności miejscowej samodzielnej hiperfrakcjonowanej radioterapii 

przedoperacyjnej i hiperfrakcjonowanej radioterapii przedoperacyjnej w skojarzeniu z chemioterapią 

u chorych na raka odbytnicy wraz z oceną możliwości optymalizacji i indywidualizacji leczenia sko-

jarzonego w oparciu o badania markerów biochemicznych (Zadanie 6.10.2) Wykonawcy: A. Idasiak, 

I. Dębosz-Suwińska, A. Chmielarz, E. Chmielik, E. Stobiecka, S. Pakuło, D. Butkiewicz, J. Pamuła-

Piłat, K. Tęcza, J. Łanuszewska, R. Deja, M. Prokop, J. Wydmański, J. Mrochem-Kwarciak, R. Su-

wiński…………………………...………………………………………………………………… 
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Optymalizacja schematów frakcjonowania radioterapii chorych na raka gruczołu krokowego 

z wykorzystaniem metod obrazowania funkcjonalnego NMR i markerów biochemicznych (Zadanie 

6.10.3) Wykonawcy: B. Smolska-Ciszewska, R. Deja, M. Giglok, G. Plewicki, K. Behrendt, K. Gal-

was, A. Idasiak, B. Białas, K. Lisowska, E. Małusecka, M. Latos, J. Mrochem-Kwarciak, R. Suwiń-

ski…………………………………………………………………………..…………………… 
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Ocena wartości predykcyjnej i prognostycznej wolumetrycznej kategoryzacji zaawansowania niedro-

bnokomórkowego raka płuca u chorych poddanych radykalnej radiochemoterapii (Zadanie 6.10.4) 

Wykonawcy: B. Maciejewski, I. Dębosz-Suwińska, R. Suwiński, A. Napieralska, D. Gabryś, A. Na-

mysł-Kaletka, D. Bodusz, G. Woźniak, M. Kraszkiewicz, M. Miszczyk……………...................... 
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Optymalizacja i indywidualizacja radioterapii stereotaktycznej guzów i zmian nienowotworowych 

ośrodkowego układu nerwowego, kręgosłupa i narządów miąższowych (Zadanie 6.11.1) Wykonaw-

cy: S. Blamek, M. Stankiewicz, D. Larysz, A. Roch-Zniszczoł, D. Gabryś, I. Dębosz-Suwińska, 

K. Ficek, A. Kruczek, D. Syguła, A. Łuczak, K., A. Napieralska, B. Bekman, M. Stąpór-Fudzińska, 

A. Grządziel, M. Miszczyk, T. Latusek, K. Ślosarek. T. Rutkowski…………………………………….. 
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Zbadanie wpływu zastosowania nowoczesnych technik radioterapii na funkcjonowanie wszczepial-

nych urządzeń elektronicznych (Zadanie 6.11.2) Wykonawcy:  S. Blamek, D. Gabryś, B. Niewia-

domska, A. Bekman, Ł. Dolla, A. Kruczek, A. Woźnica, M. Stąpór-Fudzińska, D. Larysz, M. Sokół, 

A. Orlef, T. Latusek, M. Miszczyk, K. Ślosarek………………………………………………………... 
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Radioablacja chorych na raka stercza (Zadanie 6.11.3) Wykonawcy: G. Głowacki, G. Woźniak, 

A. Napieralska, A. Tukiendorf, M. Gola, M. Kalemba, M. Kraszkiewicz, 

M. Miszczyk……………………………………………………………………………………………. 
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Ocena precyzji i skuteczności Stereotaktycznej Hipofrakcjonowanej Radiochirurgii (SHRS) Cyber 

Knife pojedynczych i mnogich przerzutów do kręgosłupa raka o różnych lokalizacjach (Zadanie 

6.11.4) Wykonawcy: K. Szczepanik. B. Maciejewski, M. Kijonka, A. Łuczak, 

S. Blamek………………………………………………………............................................................. 
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Ocena skuteczności i tolerancji radioterapii u chorych na raka żołądka. Ocena możliwości indywi-

dualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne i immunologiczne (Zadanie 6.12.1) Wykonaw-

cy: J. Wydmański, M. Gajek, N. Amrogowicz, A. Namysł-Kaletka, M. Gawkowska, K. Nowak, 

M. Szymala-Cortez, R. Suwiński, S. Półtorak, E. Chmielik, A. Chmielarz, M. Strączyński, M. Sambor-

ska-Plewicka, W. Leszczyński, Ż. Kaniszewska-Dorsz, E. Zembala-Nożyńska, P. Polanowski, J. Niec-

kula, W. Bal, M. Kraszkiewicz, W.Majewski, A. Chwieduk, A. Gdowicz-Kłosok, A. Chmura, 

Ł. Kleszyk, K. Dębiec…………………………………………………………………………………… 
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Ocena skuteczności radykalnej radioterapii i radiochemioterapii w leczeniu miejscowo zaawansowa-

nego, pierwotnie nieresekcyjnego raka odbytnicy (Zadanie 6.12.2) Wykonawcy: M. Kraszkiewicz, 

W. Majewski, J. Wydmański, A. Napieralska, R. Kulik, B. Maciejewski………………………………. 

 

 

 

 

110 

Napromienianie połowy ciała u chorych z mnogimi przerzutami do kości z wykorzystaniem tomote-

rapii. Ocena wczesnych powikłań i efektu leczenia. Porównanie tomoterapii z metoda konwencjonal-

ną (Zadanie 6.13.1) Wykonawcy: B. Jochymek, E. Telka, T. Rutkowski, S. Blamek………………….. 

 

 

 

111 

Podwyższenie biologicznej dawki promieniowania w objętości tarczowej za pomocą radiochirurgii 

(Radiosurgery BOOST, RSB) u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi poddanych definitywnej 

radio(chemio)terapii (Zadanie 6.14) Wykonawcy: P. Polanowski, T. Rutkowski, A. Wygoda, B. Pi-

lecki, U. Dworzecka, D. Księżniak-Baran, M. Kentnowski, A. Brewczyński, A. Bieleń, K. Dębiec, 

D. Leś, A. Zarudzka, M. Stąpór-Fudzińska, A. Grządziel,  Ł. Boguszewicz, D. Wąsik, A. Tatar, A. 

Pietruszka, J. Mrochem-Kwarciak, R. Deja, A. Chmura, U. Kacorzyk, K. Składowski………………... 
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Ocena przydatności badania krążącego DNA wirusa Epstein-Barr (EBV) w populacji polskiej jako 

czynnika predykcyjnego i prognostycznego u chorych na raka gardła górnego poddanych skojarzonej 

chemio- i radioterapii (Zadanie 6.15) Wykonawcy: A. Wygoda, J. Mrochem-Kwarciak, A. Mazurek, 

K. Składowski, T. Rutkowski, P. Polanowski, A. Heyda, M. Kentnowski, B. Pilecki, A. Bieleń, D. Leś, 

D. Księżniak-Baran, K. Dębiec, U. Dworzecka………………………………………………………. 
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Powtórna radioterapia z powodu wznowy glejaków mózgu z wykorzystaniem technik modulacji in-

tensywności wiązki w aspekcie bezpieczeństwa, tolerancji wczesnej i późnej oraz skuteczności (Za-

danie 6.16) Wykonawcy: E. Nowicka, M. Gawkowska, H. Grzbiela, M. Jarząb, K. Drosik-Rutowicz, 

K. Widera, K. Krysiak, S. Jezierska, A. Grządziel, J. Wendykier, B. Bekman, K. Ślosarek, B. Bobek-

Billewicz, G.  Stasik-Pres, Ł. Zarudzki, R. Tarnawski………………………………...……………….. 
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Badanie wpływu implantów metalowych na rodzaj i prawdopodobieństwo indukowanej śmierci ko-

mórkowej (Zadanie 6.17) Wykonawcy: K. Ślosarek, R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Jarosz-Biej, 

J. Rogoliński, Ł. Sroka, A. Gądek, S. Matuszczak……………………………………………………... 
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Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospek-

tywne, wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2-LIMIT) (Zadanie 6.18) Wykonawcy: 

B. Jarząb, J. Krajewska, M. Oczko-Wojciechowska, E. Chmielik, A. Czarniecka, D. Handkiewicz-

Junak. K. Hasse-Lazar, M. Haras-Gil, B. Jurecka-Lubieniecka, A. Kotecka-Blicharz, T. Gawlik, 

A. Król, A. Kukulska, B. Michalik, E. Paliczka-Cieślik, J. Roskosz, K. Soczomski, S. Szpak-Ulczok, 

M. Cieślicka, R. Cyplińska, M. Halczok, M. Kowalska, A. Pawlaczek, T. Tyszkiewicz, A. Pfeifer, 

M. Chekan, E. Stobiecka, E. Zembala-Nożyńska, A. Sacher, G. Woźniak, K. Samborski, M. Wyci-
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Wpływ pomiarowych parametrów opcjonalnych w systemie planowania leczenia Eclipse na jakość 

modelu dozymetrycznego akceleratora biomedycznego (Zadanie 6.19) Wykonawcy: A. Gądek, 

J. Wendykier, A. Grządziel, B. Bekman, B. Smolińska, A. Bekman, B. Niewiadomska, J. Prażmowska, 

T. Jedynak, B. Woźniak, K. Ślosarek…………………………………………………………………... 
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Analiza parametrów gospodarki hormonalnej chorych leczonych z powodu raka piersi w kontekście 

stanu menopauzalnego (Zadanie 7.1) Wykonawcy: M. Mianowska-Malec, M. Kubeczko, A. Łuczak, 

A. Michalik, A. Pasierbek, J. Mrochem-Kwarciak………………………………................................ 
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Rekonstrukcja tchawicy szczura z wykorzystaniem acellularnej allogenicznej tchawicy oraz mezen-

chymalnych komórek zrębu pochodzenia tłuszczowego– badania wstępne (Zadanie 7.2) Wykonaw-

cy: D. Walczak, D. Bula, Ł. Krakowczyk, E. Migacz, T. Cichoń, R. Smolarczyk, M. Jarosz-Biej, 

E. Stobiecka……………………………………………………………………………………………. 
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Wyniki prac naukowych  

wykonanych w ramach Planu Naukowego za 2021 rok  

 w Narodowym Instytucie Onkologii 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Państwowym Instytucie Badawczym   

 

 
2.1. Analiza z wykorzystaniem narzędzi genomiki funkcjonalnej działania szlaków sygnało-

wych zależnych od HSF1, HIF1, NF-B i p53 w komórkach poddanych stresowi indukowa-

nemu przez czynniki stosowane w terapii przeciwnowotworowej oraz przez czynniki związa-

ne z mikrośrodowiskiem nowotworowym Wykonawcy: M. Rusin, M. Chorąży, A. Gdowicz-

Kłosok, B. Łasut-Szyszka, A. Gogler-Pigłowska, P. Janus, K. Klyszcz, Z. Krawczyk, M. Krześniak, 

I. Matuszczyk, K. Mrowiec, M. Olbryt, D. Sojka, K. Szołtysek, D. Ścieglińska, A. Toma-Jonik, 

N. Vydra, W. Widłak, G. Zając, P. Widłak, M. Adamiec 

 

1. W trakcie realizacji zadania badawczego, uzyskano wiedzę na temat wpływu HSF1 na 

działanie receptora estrogenu (ERα) w komórkach raka piersi. Udowodniono, że HSF1 jest 

czynnikiem biorącym udział w organizacji przestrzennej chromatyny. W nowotworach es-

trogeno-wrażliwych, wpływ HSF1 na aktywność transkrypcyjną ERα zależy od obecności 

estrogenu (ligandu). Dlatego terapie ukierunkowane na zablokowanie produkcji estrogenu 

w nowotworach ER-dodatnich mogą mieć inne skutki w zależności od poziomu ekspresji 

HSF1. Scharakteryzowano również nowe białko zaangażowane w metabolizm RNA, które  

w odpowiedzi na stres oksydacyjny oraz promieniowanie jonizujące tworzy granule jądro-

we (Mrowiec et al., 2021). 

2. Analizowano wpływ obecności białka p53 na aktywność atypowej ściezki NFkB induko-

wanej przez promieniowanie jonizujące. Jako model wykorzystano trzy linie komórkowe 

(HCT116, RKO, U2-OS), każdą w wariancie p53-proficient i p53-deficient. Stwierdzono, 

że status p53 nie miał wpływu na kinetykę aktywacji scieżki NFkB. W przeciwieństwie 

do tego, obecność czynnika p53 wpływała na poziom ekspresji genów zależnych od NFkB 

(w mechanizmach swoistych dla genu i linii komórkowej). 

3. Przeciwnowotworowe białko p53 aktywuje ekspresję genu SLAMF7. Koduje on białko 

obecne na powierzchni komórek nowotworowych oraz na powierzchni komórek NK zdol-

nych do niszczenia komórek nowotworowych. Białko SLAMF7 jest częścią kompleksu 

białek aktywujących komórki NK do niszczenia komórek docelowych. Tak więc aktywacja 

genu p53 ma zdolność naznaczenia komórek nowotworowych do niszczenia ze strony ko-

mórek NK. Aktywacja SLAMF7 następuje na skutek działania eksperymentalnej kombina-

cji czynników aktywujących p53 – aktynomycyny D i nutliny-3a. Aktywacja może być 

również skutkiem działania substancji szeroko stosowanych w chemioterapii, np. kampto-

tecyny i paklitakselu. Co ciekawe, ta druga substancja aktywuje SLAMF7 niezależnie 

od p53. Tak więc działanie substancji stosowanych w chemioterapii może przyczyniać się 

do niszczenia komórek nowotworowych poprzez indukcję ekspresji białek aktywujących 

komórki NK. 

4. Efektywność działania leków przeciwnowotworowych może być zmniejszona poprzez ak-

tywację rozmaitych mechanizmów obronnych przez komórki nowotworowe. Jednym 

z mechanizmów cytoprotekcyjnych obniżających wrażliwość komórek nowotworowych na 

rozmaite chemioterapeutyki jest nadprodukcja białek opiekuńczych z grupy białek szoku 
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cieplnego (HSP). Występowanie wysokiego poziomu HSP jest zjawiskiem częstym w ko-

mórkach raka płuca. W naszych badaniach wykazaliśmy, że manumycyna A (antybiotyk 

o właściwościach przeciwnowotworowych) oraz bortezomib (klinicznie stosowany inhibi-

tor proteasomu) mogą modulować poziom białek HSP z wielogenowej rodziny HSPA 

(HSP70). W komórkach raka płuc eksponowanych na w/w substancje zaobserwowano 

wzrost poziomu paralogów HSPA, których ekspresja jest aktywowana przez stres proteo-

toksyczny (np. HSPA1 i HSPA6), czemu towarzyszył silny spadek poziomu białek HSPA 

kodowanych przez geny nieindukowalne (np. HSPA2). Wyniki badań funkcjonalnych wy-

kazały, że równoczesne hamowanie aktywności białek z rodziny HSPA przy użyciu inhibi-

torów pan-HSPA (VER-155008 lub JG-98), lecz nie selektywne hamowanie wybranych 

paralogów HSPA (HSPA1, HSPA2), uwrażliwiało komórki raka płuc na manumycynę A. 

Podobny efekt uzyskano po zablokowaniu ekspresji genu kodującego czynnik transkryp-

cyjny Heat Shock Factor 1 (HSF1), będący głównym aktywatorem ekspresji genów HSPA. 

Wyniki pokazują, że hamowanie odpowiedzi na szok cieplny, w której pośredniczy HSF1 

może poprawić działanie przeciwnowotworowe manumycyny A. Nasze obserwacje suge-

rują także, że próby celowania w mechanizmy adaptacyjne zależne od czynnika transkryp-

cyjnego HSF1 lub białek HSPA, mogą być obiecującą strategią w dalszych pracach przed-

klinicznych. 

 Vydra N, Janus P, Kuś P, Stokowy T, Mrowiec K, Toma-Jonik A, Krzywon A, Cortez AJ, 

Wojtaś B, Gielniewski B, Jaksik R, Kimmel M, Widlak W. (2021) Heat Shock Factor 1 

(HSF1) cooperates with estrogen receptor α (ERα) in the regulation of estrogen action in 

breast cancer cells. Elife. 10:e69843. doi: 10.7554/eLife.69843. 

 Mrowiec K, Chadalski M, Paszek A, Vydra N, Janus P, Pietrowska M, Toma-Jonik A, 

Gramatyka M, Widłak W. (2021) The periphilin 1-like BFAR isoform 3 is highly ex-

pressed in transcriptionally silent oocytes and involved in RNA metabolism. Biochim Bio-

phys Acta Mol Cell Res, 1868(10):119086. doi: 10.1016/j.bbamcr.2021.119086. Epub 2021 

Jun 24. 

 Łasut-Szyszka B, Małachowska B, Gdowicz-Kłosok A, Krześniak M, Głowala-Kosińska 

M, Zajkowicz A, Rusin M. Transcriptome Analysis of Cells Exposed to Actinomycin D 

and Nutlin-3a Reveals New Candidate p53-Target Genes and Indicates That CHIR-98014 

Is an Important Inhibitor of p53 Activity. Int J Mol Sci. 2021 Oct 14;22(20):11072. doi: 

10.3390/ijms222011072. PMID: 34681730; PMCID: PMC8538697. 

 Zając G, Rusin M, Łasut-Szyszka B, Puszyński K, Widłak P: Activation of the atypical 

NF-κB pathway induced by ionizing radiation is not affected by a p53 status. Przyjęte do 

druku w Acta Biochemica Polonica. 

 Sojka DR, Hasterok S, Vydra N, Toma-Jonik A, Wieczorek A, Gogler-Pigłowska A, Scieg-

linska D. Inhibition of the Heat Shock Protein A (HSPA) Family Potentiates the Anticancer 

Effects of Manumycin A. Cells. 2021;10(6):1418. doi: 10.3390/cells10061418.  

 

2.2. Zbadanie funkcji genów/białek wchodzących w skład negatywnej sygnatury progno-

stycznej, w komórkach raka jajnika Wykonawcy: K. Lisowska, A. Cortez, K. Kujawa, J. Syrkis, 

K. Klyszcz 

Celem projektu było zbadanie funkcji wybranych genów, które wchodzą w skład zidentyfi-

kowanej przez nas wcześniej negatywnej sygnatury prognostycznej w raku jajnika. W ubiegłych 

latach badania skupiały się na ocenie przydatności genów/białek POSTN (periostyna) i FN1 (fibro-
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nektyna) jako potencjalnych markerów prognostycznych. Wykazano, że zaproponowany przez nas 

algorytm oceny immunohistochemicznej obu białek (tzw. „joint FN1&POSTN score”) jest nieza-

leżnym czynnikiem rokowniczym u pacjentek z surowiczym rakiem jajnika. Przeprowadzono także 

badania funkcjonalne, dotyczące genu/białka ITGBL1; wykazano, że białko to wpływa na adhezyj-

ność, zdolność migracji i inwazyjność komórek raka jajnika, a także powoduje wzrost oporności na 

cisplatynę i paklitaksel, dwa leki stosowane w standardowym leczeniu raka jajnika. Wykazano, że 

nadekspresja ITGBL1 w komórkach raka jajnika prowadzi do zmienionej aktywacji ścieżek sygna-

łowych związanych ze strukturą i funkcją macierzy zewnątrzkomórkowej. 

W bieżącym roku prowadzono badania nad dwoma kolejnymi genami: DSPG3/EPYC 

(dermatan sulfate proteoglycan 2/epifikan) oraz LOX (kodujący oksydazę lizylową). Wybrano spo-

śród komercyjnie dostępnych przeciwciał takie, które w naszych testach wykazały wiarygodną 

detekcję badanych białek w reakcjach western blotting. Przeciwciała te zostały użyte do reakcji 

immunohistochemicznych i oceny ekspresji białek LOX oraz DSPG3 w pooperacyjnym materiale 

tkankowym (preparaty parafinowe) oraz w seriach preparatów na macierzach tkankowych firmy 

US Biomax. Niestety, analiza czasów przeżycia nie potwierdziła związku ekspresji białka LOX z 

rokowaniem pacjentek. Wykazano natomiast, że LOX charakteryzuje się wyższą ekspresją w pod-

ścielisku guzów przerzutowych niż guzów pierwotnych, co potwierdza udział tego białka w pro-

gresji raka jajnika. Również w przypadku DSPG3 nie udało się potwierdzić związku podwyższonej 

ekspresji tego białka w guzie z gorszym rokowaniem (krótszym czasem przeżycia). Badanie było 

jednak wykonane na małej liczbie próbek, co mogło mieć wpływ na wynik analizy przeżycia.  

Podjęto starania w kierunku powiększenia kolekcji preparatów raka jajnika. Nawiązano kontakt 

z dr n. med. Jarosławem Strzelczykiem, specjalistą ginekologiem i rozpoczęto zbieranie materiału. 

Niestety, ze względu na komplikacje związane z pandemią covid-19 nie udało się kontynuować 

zbierania preparatów raka jajnika. Obecnie prowadzone są rozmowy z prof. Andrzejem Witkiem 

i uzgadniany jest plan zbierania materiału klinicznego. 

W bieżącym roku udało się również wyprowadzić trzy linie komórkowe raka jajnika z nadekspre-

sją białka DSPG3 oraz przeprowadzić wstępne badania funkcjonalne. Było to przedmiotem pracy 

magisterskiej mgr Klaudii Fityki pt. „Wpływ białka DSPG3 na fenotyp komórek raka jajnika”, 

obronionej na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej we wrześniu 2021 r. Otrzymane linie komór-

kowe posłużą do dalszych badań nad rolą DSPG3 w komórkach raka jajnika.  

 

Wyniki badań prezentowane były w formie plakatowej na trzech konferencjach nauko-

wych, w tym – dwóch międzynarodowych. Plakat (Syrkis et al.) prezentowany w formie krótkiej 

prezentacji online na konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe uzyskał pierwsze wyróżnienie 

przyznane decyzją międzynarodowej komisji naukowej. 

 Syrkis JP, Kujawa K. Zembala-Nożyńska E. Cortez A. Kupryjańczyk J. Lisowska K. Czy 

białko LOX może być markerem prognostycznym? VIII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 21-

22.05.2021, Materiały Konferencyjne, [III-4] prezentacja. 

 Syrkis JP, Kujawa KA, Zembala-Nożyńska E, Cortez AJ., Kupryjańczyk J, Lisowska K M. 

Evaluation of the LOX gene/protein as potential prognostic marker in ovarian cancer. 22nd Europe-

an Congress of Gynaecological Oncology (ESGO), 23-25.10.2021, Prauge, Czech Republic, Int. J. 

Gynecol. Cancer 2021, 31, Suppl 3, Abstract No 711, p. A262. Materiały zjazdowe, poster. 

 Joanna Syrkis, Katarzyna Kujawa, Ewa Zembala-Nożyńska, Alexander Cortez, Patrycja 

Jakubowska, Jolanta Kupryjańczyk, Katarzyna Lisowska: Immunohistochemically detected LOX 

expression is higher in metastases than in primary tumors in ovarian cancer. XXV Gliwice Scienti-

fic Meteengs, 19-20.11.2021, Gliwice, Materiały zjazdowe, prezentacja posterowa P63 (plakat 

otrzymał I wyróżnienie). 
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Ponadto, w bieżącym roku ukazała się publikacja we współpracy z Gdańskiem Uniwersyte-

tem Medycznym i działem badawczo-rozwojowym firmy farmaceutycznej CelonPharma:  

 Zarczynska, I.; Gorska-Arcisz, M.; Cortez, A.J.; Kujawa, K.A.; Wilk, A.M.; Skladanow-

ski, A.C.; Stanczak, A.; Skupinska, M.; Wieczorek, M.; Lisowska, K.M.; Sadej, R.; Kitowska, K. 

p38 Mediates Resistance to FGFR Inhibition in Non-Small Cell Lung Cancer. Cells 2021, 10, 

3363. https://doi.org/10.3390/cells10123363 

 

2.3. Ocena przydatności modelowego układu terapeutycznego: zrekombinowany wirus myk-

somatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w niszczeniu guzów nowotworowych 

trzustki Wykonawcy: J. Jazowiecka-Rakus, A. Sochanik, A. Hadryś, M. Paździor, E. Chmielik 

(ZPN), W. Fidyk (KTSiO) 

W ramach wieloletnich badań dotyczących wirusoterapii onkolitycznej z wykorzystaniem 

nośników komórkowych i wirusów onkolitycznych (strategia „konia trojańskiego”) dzięki której 

możliwe jest niszczenie ogniska nowotworowego selektywnie na drodze tzw. onkolizy oraz pobu-

dzenia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej, zbadano przydatność mezenchymal-

nych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej (ADSC) do terapii wywołanego 

eksperymentalnie u myszy ortotopowego gruczolakoraka przewodowego trzustki.  

W badaniach in vitro potwierdzono, że komórki ADSC zainfekowane ex vivo rekombino-

wanym wirusem myksomatozy (MYXV; vMyx-LIGHT-Fluc/tdTr) pozostały żywotne po zakaże-

niu, w przeciwieństwie do komórek raka trzustki, które uległy zniszczeniu.  

Po dootrzewnowym (IP) podaniu myszom osłoniętego wirusa (ADSC/vMyx-LIGHT-

Fluc/tdTr) wykazano, że lokalizował się on w trzustce. Natomiast w wyniku terapii polegającej na 

pięciokrotnym podaniu myszom obarczonym nowotworem osłoniętego wirusa uzyskano zmniej-

szenie masy guza i pobudzenie przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej, jak również 

wydłużenie czasu przeżycia leczonych myszy.  

Jako wniosek można stwierdzić, że mezenchymalne komórki macierzyste pochodzące 

z tkanki tłuszczowej (ADSC) zainfekowane wirusem myksomatozy umożliwiają niszczenie komó-

rek nowotworowych trzustki i są obiecującym nośnikiem tego wirusa („koń trojański”) w terapii in 

vivo (przy użyciu konstruktu vMyx-LIGHT-Fluc/tdTr o nasilonym działaniu immunoterapeutycz-

nym). 

Tematyka opisanych powyżej badań została przedstawiona na Seminarium wygłoszonym 

online w Center for Immunotherapy, Vaccines, and Virotherapy (B-CIVV), Biodesign Institute, 

State University of Arizona,  Tempe, AZ (USA) w dniu 18.05.2021 i 26.10.2021. 

 

Wyniki badań przedstawiano na konferencjach krajowych i zagranicznych: 

 

Agata Hadryś, Aleksander Sochanik, Wojciech Fidyk,  Maciej Grajek, Marlena Paździor, Masmu-

dur M. Rahman, Grant McFadden, Violetta Kozik, Joanna Jazowiecka-Rakus „Wirus myksomato-

zy i mezenchymalne komórki macierzyste – nowa eksperymentalna strategia leczenia nowotworu 

trzustki”. Computational Oncology and Personalized Medicine, Gliwice, Poland 2021 (Organi-

zator: Politechnika śląska; online; 21.04.2021). 

 

Joanna Jazowiecka-Rakus, Agata Hadryś, Masmudur M. Rahman, Grant McFadden, Wojciech 

Fidyk, Ewa Chmielik, Marlena Paździor, Maciej Grajek, Violetta Kozik and Aleksander Sochanik. 

“Myxoma virus expressing LIGHT (TNFSF14) pre-loaded into adipose-derived mesenchymal stem 

cells is effective treatment for murine pancreatic adenocarcinoma” 05-09.07.2021; XXIII Interna-

tional Poxvirus, Asfarvirus, and Iridovirus Conference, Philadelphia, Pennsylvania, USA; 
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Joanna Jazowiecka-Rakus, Agata Hadrys, Masmudur M. Rahman, Grant McFadden, Wojciech 

Fidyk, Ewa Chmielik, Marlena Pazdzior, Maciej Grajek, Violetta Kozik and Aleksander Sochanik. 

Myxoma Virus Expressing LIGHT (TNFSF14) Pre-Loaded into Adipose-Derived Mesenchymal 

Stem Cells is Effective Treatment for Murine Pancreatic Adenocarcinoma. The 6th Warsaw Con-

ference on Perspectives of Molecular Oncology; 15-16 September 2021. (II nagroda za prezenta-

cję). 

 

Uzyskane wyniki są przedmiotem publikacji: 

Jazowiecka-Rakus, J.; Hadrys, A.; Rahman, M.M.; McFadden, G.; Fidyk, W.; Chmielik, E.; Paz-

dzior, M.; Grajek, M.; Kozik, V.; Sochanik, A. Myxoma Virus Expressing LIGHT (TNFSF14) Pre-

Loaded into Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Is Effective Treatment for Murine Pancre-

atic Adenocarcinoma. Cancers 2021, 13,1394. dr Joanna Jazowiecka-Rakus. 

 

2.4.1. Ocena ekspresji markerów nowotworowych komórek macierzystych: CD44, ALDH1 

i CD98 jako czynników prognostycznych i predykcyjnych w rakach płaskonabłonkowych 

gardła środkowego w zależności od statusu HPV Wykonawcy: M. Biskup-Frużyńska, M. Śnietu-

ra, B. Nikiel, A. Kopeć, T. Rutkowski, E. Chmielik 

 

Prace wykonane w poprzednich latach: 

Materiał to wycinki z biopsji oraz tzw. „duży” materiał pooperacyjny z raków błony śluzowej gar-

dła środkowego: 53 HPV(+) oraz 39 HPV(-) pacjentów zdiagnozowanych w latach 2002-2016 

i leczonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Wykonano barwienia immunohistochemiczne: 

CD44, ALD1, CD98, Ki67, PHH3 oraz oceniono reakcje barwne w mikroskopie świetlnym.  Ze-

skanowano preparaty mikroskopowe (po 6 dla każdego z 92 przypadków: 1 preparat HE oraz 5 

preparatów immunohistochemicznych) oraz wyznaczono reprezentatywnych dla materiału adnota-

cji o takim samym polu powierzchni na uzyskanych slajdach. W przypadku znacznej heterogenno-

ści odczynu wyznaczono więcej niż jedno pole, do analizy statystycznej wykorzystana będzie oce-

na uśredniona. Analizie cyfrowej poddano takie parametry jak ilość zabarwionych komórek, oraz 

w przypadku markerów nowotworowych komórek macierzystych (CD44, ALDH1 i CD98) inten-

sywność reakcji barwnej. 

W mijającym roku praca nad badaniem została zawieszona.  

Wznowienie w następnym roku z uzupełnieniem danych klinicznych pozwoli na wydłużenie czasu 

obserwacji. 

Zostaną porównane wyniki z oceny w mikroskopie świetlnym z danymi z analizy cyfrowej obra-

zów mikroskopowych. Szczególnie interesujące będą wyniki dotyczące oceny reakcji typu cytopla-

zmatycznego i błonowego, których ocena półilościowa jest obciążona dużą subiektywnością. Klu-

czowym elementem będzie jednak ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej ww. markerów. 

Wyniki będą przedmiotem publikacji. 
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2.5. Molekularne składniki egzosomów obecnych w moczu chorych na raka stercza- próba 

znalezienia nowych biomarkerów choroby nowotworowej Wykonawcy: S. Blamek, A. Abramo-

wicz, M. Smolarz, E. Telka, T. Rutkowski, W. Majewski, J. Wydmański, B. Jochymek, P. Widłak 

 

W roku 2021 zakończono realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie działań. Wy-

konano wszystkie zaplanowane oznaczenia i zbudowano bazę danych pacjentów o objęto-

ści przekraczającej przyjęte wstępnie założenia. W roku 2021 wykonano między innymi: 

1. Analizę proteomiczną egzosomów izolowanych z moczu z wykorzystaniem spektro-

mentru masowego typu Q Exactive Orbitrap; 

2. Statystyczne opracowanie wyników oznaczeń spektrometrycznych pozwalające na zi-

dentyfikowanie cech różniących próbki egzosomów w wybranych populacjach: osób 

zdrowych, chorych na raka gruczołu krokowego (Gleason6) z włączoną terapią hor-

monalną, chorych na raka gruczołu krokowego (Gleason6) nie poddanych terapii hor-

monalnej; 

3. Sekwencjonowanie nowej generacji mające na celu charakterystykę transkryptomu eg-

zosomów z moczu pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem circRNA. W badaniu 

porównywano profil transkryptomu chorych na raka gruczołu krokowego z różną war-

tością wskaźnika Gleason; 

4. Opracowano statystycznie wyniki sekwencjonowania transkryptomu. Ze względu na 

złożoność zagadnienia oraz dynamiczny rozwój tej dziedziny badań, analizy będą kon-

tynuowane także po zakończeniu grantu wewnętrznego; 

5. Potwierdzono możliwość izolacji subpopulacji egzosomów uwalnianych z komórek 

prostaty dzięki obecności na powierzchni egzosomów markera PSMA 

6. Zweryfikowano obecność wybranych białek błonowych przy użyciu innowacyjnego 

cytometru przepływowego umożliwiającego bezpośrednią analizę nanopęcherzyków; 

7. Zweryfikowano obecność w egzosomach z moczu wybranych białek związanych 

z rozwojem raka stercza, w tym PSA, AR, ERG a także białek z rodziny HSP. 

 

 

Wśród wniosków płynących z analizy opracowanych danych, wymienić można między in-

nymi to, że grupa chorych poddanych hormonoterapii różnicuje się od grupy chorych w podobnym 

stopniu zaawansowania choroby nie poddanych hormonoterapii i zdrowych, które z kolei wykazują 

większe podobieństwo do siebie. Grupa chorych poddanych hormonoterapii jest najbardziej zróż-

nicowana wewnątrzklasowo spośród wszystkich grup. W składzie pęcherzyków zewnątrzkomór-

kowych osób chorych na raka stercza nawet w niskim stopniu  zaawansowania występuje podwyż-

szony poziom białek charakterystycznych dla raka prostaty i związanych z jego progresją. Wśród 

białek, których poziom w pęcherzykach zewnątrzkomórkowych u osób poddanych hormonoterapii 

ulega wyraźnej zmianie, znajdują się białka wrażliwe na działanie terapii np. PSA oraz białka 

związane z regulacją egzocytozy zależnej od jonów wapniowych. Wśród białek różnicujących gru-

py chorych poddanych i nie poddanych hormonoterapii nadreprezentowane są białka związane 

z odpowiedzią immunologiczną, transportem pęcherzykowym, metabolizmem białek oraz cyklem 

komórkowym (na podstawie bazy Reactome). Zarówno stan chorobowy jak i terapia istotnie 

wpływają na skład białkowy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych izolowanych z moczu pacjen-

tów, co potwierdza ich potencjał jako źródło biomarkerów. 
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W ramach analizy profilu circRNA (sekwencjonowaniu nowej generacji poddano próbki 

egzosomalnego RNA izolowanego tradycyjną metodą Piotra Chomczyńskiego) przeanalizowano 

między innymi wzory ekspresji poszczególnych cząsteczek w zależności od stopnia zaawansowa-

nia choroby, wytypowano geny, które mogą być pośrednio regulowane przez zidentyfikowane czą-

steczki circRNA za sprawą ich potencjalnych oddziaływań z cząsteczkami miRNA. W ramach 

realizacji zadania  wykonano analizę bioinformatyczną pozwalającą na identyfikację w sumie po-

nad 8,6 tyś unikatowych cząsteczek circRNA w analizowanych próbkach oraz zidentyfikowanie 

cząsteczek circRNA specyficznych dla określonych grup pacjentów. Analizy dokonano po uprzed-

nim przeglądzie i porównaniu różnych narzędzi bioinformatycznych służących do identyfikacji, 

oceny ilościowej a także funkcjonalnej cząsteczek kolistego RNA oraz przeglądzie baz danych 

zawierających informacje o cząsteczkach circRNA. 

 

Pomimo znaczących utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną, wpływających 

między innymi na czas dostaw i dostępność odczynników wykonano wszystkie zaplanowane w 

projekcie badania. Uzyskane dotychczas wyniki wskazują na możliwość kontynuowania badań i 

będą stanowiły podstawę do przygotowania wniosku grantowego. Pomimo ograniczonych środków 

finansowych limitujących ilość możliwych do pozyskania danych w ramach grantu wewnętrznego, 

udało się uzyskać  wyniki pozwalające na przygotowanie publikacji podsumowującej wyniki ba-

dań. Manuskrypt publikacji jest obecnie przygotowywany, a złożenie go w redakcji czasopisma z 

Listy Filadelfijskiej planowane jest na rok 2022. 

 

 

2.6. Detekcja komórek o fenotypie macierzystym w stabilnych liniach komórkowych raka 

jajnika (grant wewnętrzny) Wykonawcy: P. Tudrej, M. Głowala-Kosińska, D. Sojka, K. Lisowska 

 

W ramach realizowanego projektu podjęto próbę poszukiwania komórek o fenotypie macie-

rzystym w modelowych liniach komórkowych raka jajnika hodowanych w warunkach in vitro. 

Zaprojektowany układ eksperymentalny obejmował wykorzystanie trzech wariantów komórek: 

 

 kontrolnej linii komórkowej (wrażliwej na olaparib), 

 linii komórkowej wzbogaconej w komórki nowotworowe o fenotypie macierzystym (wyka-

zującej oporność na olaparib), 

 linii komórkowej o obniżonym odsetku komórek macierzystych (traktowanych pimozydem). 

W celu przygotowania tego unikalnego schematu eksperymentalnego wykonana została ocena 

cytotoksyczności olaparibu i pimozydu na panel linii komórkowych raka jajnika. Ze względu na 

reprezentowany podtyp histologiczny i wrażliwość na olaparib do dalszych eksperymentów wy-

typowano linie OVPA8 i KURAMOCHI, które wykazują cechy najczęściej występującego raka 

jajnika typu niskozróżnicowanego surowiczego. Pomimo licznych prób wyprowadzenia linii 

opornych na olaparib, komórki długotrwale traktowane tym związkiem zmieniały swoją morfolo-

gię, nabywając cech komórek starzejących się. Ze względu na obserwacje własne oraz ograniczo-

ny dostęp do danych literaturowych prezentujących wyniki wpływu olaparibu na komórki raka 

jajnika w badaniach in vitro, zadecydowano o ich charakterystyce.  

Wysoki potencjał klonogenny związany jest z nasiloną zdolnością migracyjną i inwazyjną 

komórek nowotworowych, a tym samym ze zwiększoną zdolnością do przerzutowania. Wykaza-

no, że traktowanie zarówno olaparibem, jak i pimozydem powodowało zmniejszenie potencjału 
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klonogennego wszystkich testowanych linii komórkowych raka jajnika w stosunku do komórek 

kontrolnych.  

 Zmiany w morfologii komórek po traktowaniu olaparibem są charakterystyczne dla fenotypu 

komórek starzejących się (powiększone rozmiary komórki, nieregularny kształt, zwiększona wa-

kuolizacja). Komórki te charakteryzowały się również zahamowanym wzrostem. Ocena zmian 

w rozkładzie faz cyklu komórkowego wykazała, że po traktowaniu komórek raka jajnika olapari-

bem dochodzi do zahamowania cyklu w fazie G2/M, co może świadczyć o uwrażliwieniu trakto-

wanych komórek na radioterapię. Traktowanie pimozydem nie spowodowało natomiast istotnych 

zmian w regulacji cyklu komórkowego.  

Białka p53, p53s15, p21 i surwiwina odpowiadają m.in. za regulację cyklu komórkowego. Po-

twierdzono, że ich wysoka ekspresja wpływa na hamowanie cyklu, przekładając się tym samym 

na zmiany w regulacji ścieżek sygnalizacyjnych związanych z procesem starzenia. Wykazano, że 

w komórkach wszystkich testowanych linii (poza SKOV3 posiadającej delecję w genie p53, która 

sprawia, ze białko nie powstaje) traktowanie olaparibem wpływa na zwiększenie poziomu białek 

p53, p53s15 i p21. Podwyższony poziom surwiwiny po traktowaniu olaparibem zaobserwowano 

w liniach SKOV3 i OVPA8. W przypadku linii A2780 i KURAMOCHI nie uwidoczniono wy-

raźnych różnic w stosunku do komórek kontrolnych. Traktowanie komórek raka jajnika pimozy-

dem spowodowało zmniejszenie poziomu wykrywanych białek (OVPA8, SKOV3, KURAMO-

CHI) lub utrzymanie ich ekspresji na poziomie wyznaczonym dla komórek kontrolnych (A2780). 

Kolejne eksperymenty zostały zaprojektowane w celu oznaczenia w liniach komórkowych ra-

ka jajnika populacji komórek o fenotypie macierzystym. Oznaczenie komórek określanych jako 

„side population” zostało wykonane za pomocą odczynnika Hoechst 33342 metodą cytometrii 

przepływowej. Ze względu na utrudnioną optymalizację tej techniki udało się otrzymać wiary-

godne wyniki jedynie w przypadku jednej z czterech testowanych linii komórkowych. Dla komó-

rek linii KURAMOCHI wykazano wzrost populacji SP po traktowaniu olaparibem (0,199%) oraz 

spadek po traktowaniu pimozydem (0,064%) w stosunku do komórek kontrolnych (0,160%). Za 

marker macierzystości można uznać również aktywność deydrogenazy aldehydowej (ALDH1, 

ang. aldehyde dehydrogenase isoform 1). Jak wykazano w danych literaturowych dotyczących 

raka piersi, zwiększona aktywność ALDH1 jest charakterystyczna dla nowotworowych komórek 

macierzystych. Aby ocenić aktywność ALDH1 w komórkach raka jajnika wykorzystano test 

z Aldefluorem. Analizując populację komórek linii OVPA8, KURAMOCHI, A2780 i SKOV3 

traktowanych olaparibem, wykazano wzrost populacji komórek ALDH1+ w stosunku do komó-

rek kontrolnych. W przypadku linii KURAMOCHI i SOV3 odnotowano również spadek tej po-

pulacji po traktowaniu pimozydem. Kolejne oznaczenie za pomocą cytometrii przepływowej zo-

stało wykonane z wykorzystaniem przeciwciał anty-CD133/1-PE oraz anty-CD44-FITC. Wyko-

nane barwienie podwójne uwidoczniło wzrost populacji komórek CD44+/CD133+ po traktowa-

niu olaparibem o 0,1% dla linii OVPA8, 0,2% dla linii KURAMOCHI i SKOV3 oraz o 6% dla 

linii A2780.   

Otrzymane wyniki wskazują na wzbogacenie populacji komórek linii raka jajnika po trakto-

waniu olaparibem w komórki o fenotypie charakterystycznym dla komórek macierzystych. Trak-

towanie komórek raka jajnika pimozydem w niewielkim stopniu wpływa na zmniejszenie tej 

frakcji komórek.  

 

Wyniki uzyskane w ramach projektu zostały zaprezentowane w formie doniesień plakatowych: 

 P. Tudrej, M. Głowala-Kosińska, D. R. Sojka, A. J. Cortez, K. M. Lisowska. The influence 

of olaparib treatment on the cell cycle and viability of ovarian cancer cells. The 5th Warsaw 

Conference on Perspectives of Molecular Oncology: Molecular Immunology of Cancer, 23-

24.10.2020, Warszawa, Materiały Zjazdowe, Poster no. P30, p. 38 
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 P. Tudrej, M. Głowala-Kosińska, D. R. Sojka, A. J. Cortez, K. M. Lisowska. Effect of 

olaparib treatment on cell cycle, senescence and cell death in ovarian cancer cells. xDigital 

Annual Global Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, 10-13.10.2020, 

Włochy, Rzym, Int. J. Gynecol. Cancer, 2020, 30, Suppl. 3, IGCS20_1219, Abstract No. 

219, p. A91, IF=2.095, doi: 10.1136/ijgc-2020-IGCS.187 

 

Wyniki uzyskane w ramach projektu posłużyły również do złożenia wniosku grantowego 

pn. „Czy komórki raka jajnika z nadekspresją genów niekorzystnej sygnatury prognostycznej ma-

ją cechy komórek macierzystych? Wstępne badania w oparciu o model in vitro i in vivo” 

o nr 2019/33/N/NZ7/02750 w konkursie PRELUDIUM 17.  

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem manuskryptu opisującego funkcjonalne i moleku-

larne efekty działania olaparibu i pimozydu na komórki raka jajnika w badaniach in vitro. Otrzy-

mane w ramach projektu wyniki mają być opublikowane w czasopiśmie Cancers (IF = 6.126, 

MNiSW = 140 pkt.). 

 

3.1.1. Analiza ekspresji receptorów CD40/CD154 w raku płaskonabłonkowym regionu głowy 

i szyi Wykonawcy: S. Pakuło, M. Śnietura, B. Nikiel, M. Jaworska, D. Ponikiewska, E. Stobiecka, 

B. Szczęśniak-Kłusek 

Korzystając z archiwum Zakładu Patologii Nowotworów przygotowano materiał poope-

racyjny 106 pacjentów leczonych w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. 

Wybrano bloczki parafinowe zwierające zarówno utkanie raka jak i reprezentatywny fragment 

nacieku zapalnego. 

Wykonano skany preparatów w systemie Pannoramic 250 Flash II. 

Wykonano barwienia immunohistochemiczne skrawków parafinowych przeciwciałami CD40 

i CD154 w grupie 106 pacjentów. Wykonano analizę ekspresji receptorów CD40/CD154 w ko-

mórkach raka, jak i w komponencie immunologicznej mikrośrodowiska guza. 

Uzupełniono bazę danych klinicznych. 

 

Syntetyczny opis uzyskanych wyników : 

 

Opracowana metoda barwienia immunohistochemicznego przeciwciałami CD40 i CD154 jest wy-

starczająca do celów badawczych, ale wymaga dalszej walidacji w przypadku chęci wprowadzenia 

barwienia do postępowania diagnostycznego. 

W analizie statystycznej porównania przeżyć w grupach, metoda log-rank oraz porównania krzy-

wych przeżycia metodą Kaplana Meiera, wykazano trend (p = 0,0535) w stosunku do ekspresji 

receptora CD40 oraz wznowy regionalnej. 

Zdecydowano o zwiększeniu grupy badanej z początkowych 85 do 106 pacjentów, celem uzyska-

nia istotnych statystycznie wyników. 

 

Planowane zadania: 

 

Analiza statystyczna porównania przeżyć grupy 106 pacjentów wraz z uzupełnioną bazą danych 

klinicznych (ze względu na wyjazd na stypendium szkoleniowe Kierownika projektu w IV kwarta-

le 2021 roku, analiza przeniesiona została na 2022 r.) 

Przygotowanie publikacji. 
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3.2. Ocena aktywności immunologicznej w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku płaskona-

błonkowym regionu głowy i szyi za pomocą osoczowych cytokin oraz immunologicznych 

punktów kontroli Wykonawcy: R. Deja, A. Chmura, A. Kowalska, T. Rutkowski, A. Wygoda, 

P. Polanowski, M. Kentnowski, A. Brewczyński, A. Mazurek, K. Dulik, T. Czerw, K. Składowski 

 

Rak HPV-zależny jest silnie immunogenny, o czym świadczy rozwinięta odpowiedź ukła-

du immunologicznego wobec antygenów wirusowych obecnych w nowotworze. Różnice w reak-

tywności układu immunologicznego w mikrośrodowsku guza u chorych z nowotworem HPV do-

datnim (HPV+) są związane aktywacją odpowiedzi typu komórkowego. Obecność guza nowotwo-

rowego, niezależnie od etiologii powstania, powoduje wytworzenie lokalnej reakcji zapalnej 

w mikrośrodowisku  guza, która  stosunkowo szybko wraz ze wzrostem nowotworu ulega uogól-

nieniu,  cechując się  istotnym osłabieniem odporności komórkowej, co może osłabiać odpowiedź 

specyficzną na nowotwór.  

 

Celem programu badawczego było porównanie laboratoryjnych parametrów układu immu-

nologicznego: białka C-reaktywnego (CRP), Interleukiny 6 (Il-6), leukocytów (WBC), neutrofili 

(Neut) oraz limfocytów (Limf),  CTLA-4, Il-10, Il-35, TGFβ, TNFα, INFγ, sPD-L1 w dwóch gru-

pach chorych na raka gardła środkowego (RGŚ): HPV(+) względem HPV(-). 

 

Analizie poddano grupę  200 chorych na RGŚ, zakwalifikowanych do radioterapii samo-

dzielnej (30%) lub skojarzonej z chemioterapią (70%). U 47% chorych rozpoznano zaawansowanie 

raka w stopniu T1-2, u pozostałych 53% - w stopniu T3-4. Cechę N0 stwierdzono u 44%, a cechę 

N+ u 56% chorych. Morfologię krwi obwodowej z różnicowaniem krwinek białych, stężenie białka 

CRP, oraz Il-6 wykonano przed i bezpośrednio po leczeniu. Oznaczenie HPV DNA wykonano 

w osoczu krwi metodą QPCR. 

 

U chorych ze stwierdzonym RGŚ HPV (-) zaobserwowano, w porównaniu do chorych na 

RGŚ HPV(+) istotnie wyższą: liczbę WBC (p=0,006 mediana: 6,88 vs 5,69), bezwzględną liczbę 

Neut (p=0,03 mediana: 4,24 vs 3,03) i Limf  (p=0,03 mediana: 1,96 vs 1,49) przed leczeniem oraz 

wyższe stężenie CRP (p=0,0001 mediana: 5,88 vs 1,35 mg/dl ) i Il-6 (p=0,04 mediana: 6,81 vs 4,30 

pg/ml) również przed leczeniem. Dodatkowo stwierdzono, u chorych na RGŚ HPV (-) w porówna-

niu do grupy chorych na RGŚ HPV (+) wyższą liczbę WBC (p=0,03 mediana: 5,53 vs 4,17), Neut 

(p=0,04 mediana: 3,88 vs 3,08), Limf  (p=0,02 mediana: 0,69 vs 0,44)  oraz Il-6 (p=0,05 mediana: 

25,53 vs 11,65 pg/ml) po leczeniu.  

Analiza jednoczynnikowa wykazała, że podwyższona liczba leukocytów (WBC) (p=0.001) 

oraz wysokie stężenie CRP i Il-6 (p=0,0001; p=0,01, odpowiednio) są czynnikami wpływającymi 

na krótszy czas przeżycia całkowitego u chorych na RGŚ. 

 

Wnioski: 

 

1. Uogólniona odpowiedź zapalna jest bardziej nasilona u  chorych na 

RGŚ HPV (-) o czym świadczy wyższa liczba WBC oraz wyższe stężenia CRP i Il-6.  

WBC (p=0,02) oraz bezwzględna liczba limfocytów (p=0,02) w krążeniu u chorych wykazuje ten-

dencję spadkową po leczeniu. 

2. CRP i Il-6 ulega podwyższeniu, niezależnie od statusu HPV, co jest spowodowane najpew-

niej wystąpieniem ostrego odczynu popromiennego  Leukocytoza oraz wysokie stężenie CRP 

(p=0,001) i Il-6 (p=0,04) są niekorzystnymi czynnikami  rokowniczymi u chorych na RGŚ.  
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3. Badanie wydaje się potwierdzać hipotezę, że lokalna reakcja zapalna w mikrośrodowisku 

guza, która wraz ze wzrostem nowotworu ulega uogólnieniu, cechuje się istotnym osłabieniem 

odporności komórkowej, jest bardziej charakterystyczna dla grupy RGŚ HPV (–). 

4. Wykonano oznaczenia:  CTLA-4, Il-10, Il-35, TGFβ, TNFα, INFγ, sPD-L1, w grupie 48 

chorych przed leczeniem.  

Nie zaobserwowano znamienności statystycznej w wykonanych badaniach:  

CTLA-4 (p=0,62), Il-10 (p=0,5), Il-35 (p=0,75), TGFβ (p=0,96), TNFα (p=0,26), INFγ (p=0,97), 

sPD-L1 (p=0,17).  

Dodatkowo wykonano oznaczenia Transferryny (p=0,73), sTfR (p=073), ferrytyny (p=0,43), preal-

buminy (p=0,73) oraz albuminy (p=0,51) również nie uzyskując znamienności statystycznej w tych 

grupach chorych.  

 

Głównym celem proponowanego projektu było uzyskanie wiedzy na temat statusu układu 

immunologicznego oraz mechanizmów „immunosupresji” w HPV+ i HPV RGŚ przed i po zasto-

sowanym leczeniu przy użyciu nieinwazyjnych testów laboratoryjnych jako narzędzia predykcyj-

nego i prognostycznego w leczeniu radykalnym.  

 

Wstępne wyniki badań związanych aktywnością immunologiczną zostały przedstawione w postaci 

doniesień zjazdowych:  

 

 

1. J. Mrochem-Kwarciak, T. Rutkowski, A. Wygoda, R. Deja, A. Chmura, A. Mazurek, 

K. Składowski, Assessment of cytokine and biochemical marker in HPV-positive and HPV-

negative patients with oropharyngeal cancer (OPC). Poster. 12th International Conference of Con-

temporary Oncology, Poznań, 17-20.03.2021. 

 

 

2. Wskaźniki stanu zapalnego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku płaskonabłonkowym gardła 

środkowego. Jolanta Mrochem-Kwarciak, Andrzej Wygoda, Paweł Polanowski, Regina Deja, 

Aleksandra Chmura, Agnieszka Mazurek, Adam Brewczyński, Tomasz Rutkowski, Krzysztof 

Składowski, Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 20-23.10.2021 

 

 

Zakup odczynników do badań był realizowany w ramach grantu wewnętrznego DN/SN-

14WP/19. W związku z zawieszeniem finansowania grantów wewnętrznych podjęto decyzję o 

zakończeniu badania na aktualnym etapie.  

 

 

Zadanie 3.3. Analiza subpopulacji limfocytów oraz profilu cytokinowego materiału prze-

szczepowego pochodzącego od zdrowych dawców szpiku kostnego Wykonawcy: W. Fidyk, 

A. Smagur, I. Mitrus, A. Chwieduk, M. Głowala-Kosińska, P. Borzdziłowska, J. Korfanty, 

M. Wilkiewicz, M. Krawczyk-Kuliś 

 

Zebrany materiał biologiczny w postaci próbek krwi i szpiku kostnego pochodzących od zdro-

wych dawców szpiku kostnego został przeanalizowany pod kątem procentowego udziału poszcze-

gólnych subpopulacji limfocytów z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.  
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Uzyskane wyniki pokrywają się z danymi otrzymanymi w trakcie realizacji grantu wewnętrzne-

go NIO-PIB Oddział w Gliwicach pn. „Analiza subpopulacji limfocytów oraz profilu cytokinowe-

go materiału przeszczepowego pochodzącego od zdrowych dawców szpiku kostnego”.  

Wykazano, że materiały badane różnią się istotnie pod względem udziału % części z analizowa-

nych subpopulacji limfocytów. Istotne różnice dotyczą całkowitego odsetka limfocytów, % lim-

focytów T (CD3+), limfocytów T-pomocniczych, komórek NK, stosunku CD4+/CD8+ oraz 

limfocytów B. Wszystkie z badanych populacji były obecne w większym % we krwi niż w szpiku 

z wyjątkiem limfocytów B, których odsetek był większy w szpiku kostnym. Wykazano istotne 

statystycznie korelacje pomiędzy całkowitym odsetkiem limfocytów w tym szczególnie między 

ogółem limfocytów CD3+ oraz limfocytami T-pomocniczymi a ilością hematopoetycznych ko-

mórek macierzystych w materiale przeszczepowym: 

 Odsetek ogółu limfocytów we krwi obwodowej i szpiku kostnym wykazuje dodatnią kore-

lację z ilością komórek CD34+/ml pobranego szpiku kostnego, korelacja ta jest silniejsza w szpiku 

kostnym niż w krwi obwodowej. 

 Odsetek limfocytów T (CD3+) we krwi obwodowej i szpiku kostnym wykazuje dodatnią 

korelację z ilością komórek CD34+/ml pobranego szpiku kostnego, korelacja ta jest silniejsza we 

krwi obwodowej niż w szpiku kostnym.  

 Odsetek limfocytów T-pomocniczych wykazuje dodatnią korelację z ilością komórek 

CD34+/ml pobranego szpiku kostnego. Korelacja jest obecna na podobnym poziomie we krwi 

obwodowej i szpiku kostnym.  

 Odsetek komórek NK we krwi obwodowej wykazuje ujemną korelację z ilością komórek 

CD34+/ml pobranego szpiku kostnego.  

 Odsetek limfocytów B (CD19+) w szpiku kostnym wykazuje ujemną korelację z ilością 

komórek CD34+/ml pobranego szpiku kostnego. 

Analiza otrzymanych wyników pozwala podtrzymać hipotezę sformułowaną we wnioskach 

opracowanych w trakcie realizacji grantu wewnętrznego, dotyczącą możliwości przybliżonego 

prognozowania ilości hematopoetycznych komórek macierzystych w pobieranym materiale prze-

szczepowym na podstawie analizy odsetka ogółu limfocytów T, limfocytów T-pomocniczych oraz 

komórek NK we krwi obwodowej dawcy szpiku kostnego.  

 

Otrzymane wyniki posłużą do opracowania publikacji w 2022 roku.  

 

4.1.1. Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy w ocenie ryzyka zachorowania na raka 

piersi Wykonawcy: M. Pietrowska, K. Jelonek, M. Gawin, A. Kurczyk, A. Abramowicz, M. Smo-

larz, L. Ponge, A. Żebrowska, P. Widłak 

 Celem projektu jest określenie sygnatury metabolitów surowicy związanej z ryzykiem raka 

piersi. Finansowanie: grant NCN 2019/34/H/NZ7/00503 (projekt realizowany przez konsorcjum 

naukowe NIO-PIB (lider) i NTNU, Trondheim); kierownik grantu P. Widłak. 
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4.1.2. Metaboliczna i radiomiczna sygnatura wczesnego raka płuca Wykonawcy: M. Pietrow-

ska, K. Jelonek, M. Gawin, A. Kurczyk, A. Abramowicz, M. Smolarz, L. Ponge, A. Żebrowska, P. 

Widłak 

 Celem projektu jest określenie metabolicznej sygnatury wczesnego raka płuca i zaproponowa-

nie metody wczesnego wykrywania tego nowotworu uwzględniającej cechy radiomiczne obrazu 

TK i profil molekularny surowicy. Finansowanie: grant NCN 2017/27/B/NZ7/01833 (projekt reali-

zowany przez konsorcjum naukowe NIO-PIB (lider), Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechni-

ka Śląska); kierownik grantu P. Widłak. 

 

4.1.3. Związek heterogenności guzów litych z mechanizmami tworzenia przerzutów i progno-

zą wyników leczenia Wykonawcy: M. Pietrowska, K. Jelonek, M. Gawin, A. Kurczyk, A. Abramo-

wicz, M. Smolarz, L. Ponge, A. Żebrowska, P. Widłak 

  Celem projektu jest określenie fenotypowej heterogenność raków piersi i raków regionu gło-

wy i szyi (metodą MALDI-MSI), oraz zbadanie związku między indywidualną heterogennością a 

prognozą rozwoju nowotworu. Finansowanie: grant NCN 2016/23/B/NZ4/03901; kierownik grantu 

P. Widłak. 

 

4.1.4. Molekularny profil egzosomów wydzielanych przez komórki nowotworowe w osoczu 

pacjentów z rozpoznaniem czerniaka Wykonawcy: M. Pietrowska, K. Jelonek, M. Gawin, 

A. Kurczyk, A. Abramowicz, M. Smolarz, L. Ponge, A. Żebrowska, P. Widłak 

 

Celem projektu jest określenie składników charakterystycznych dla proteomu egzosomów 

wydzielanych przez komórki czerniaka, w tym białek związanych z rokowaniem nowotworu. Fi-

nansowanie: grant NCN 2016/22/M/NZ5/00667; kierownik grantu M. Pietrowska 

Program ma charakter wieloletni. W roku 2021 wszystkie elementy programu badawczego zostały 

zrealizowane zgodnie z harmonogramami odpowiednich projektów grantowych.  

Najważniejsze wyniki zostały opublikowane w następujących publikacjach. 

 

 Pietrowska M, Zebrowska A, Gawin M, Marczak L, Sharma P, Mondal S, Mika J, Polań-

ska J, Ferrone S, Kirkwood JM, Widlak P, Whiteside TL. Proteomic profile of melanoma 

cell-derived small extracellular vesicles in patients' plasma: a potential correlate of mela-

noma progression. J Extracell Vesicles. 2021 Feb;10(4):e12063. doi: 10.1002/jev2.12063. 

 Smolarz M, Widlak P. Serum Exosomes and Their miRNA Load-A Potential biomarker of 

Lung Cancer. Cancers (Basel). 2021 Mar 18;13(6):1373. doi: 10.3390/cancers13061373. 

 Widłak P, Jelonek K, Kurczyk A, Żyła J, Sitkiewicz M, Bottoni E, Veronesi G, Polańska J, 

Rzyman W. Serum Metabolite Profiles in Participants of Lung Cancer Screening Study; 

Comparison of Two Independent Cohorts. Cancers (Basel). 2021 May 31;13(11):2714. 

doi: 10.3390/cancers13112714. 

 Smolarz M, Kurczyk A, Jelonek K, Żyła J, Mielańczyk Ł, Sitkiewicz M, Pietrowska M, 

Polańska J, Rzyman W, Widłak P. The Lipid Composition of Serum-Derived Small Extra-

cellular Vesicles in Participants of a Lung Cancer Screening Study. Cancers (Basel). 2021; 

13(14):3414. https://doi.org/10.3390/cancers13143414 
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 Jelonek K, Krzywon A, Papaj K, Polanowski P, Szczepanik K, Skladowski K, Widlak P. 

Dose-dependence of radiotherapy-induced changes in serum levels of choline-containing 

phospholipids; the importance of lower doses delivered to large volumes of normal tissues. 

Strahlenther Onkol. 2021; 197(10):926-934. doi: 10.1007/s00066-1-01802-4. 

 Gawin M, Kurczyk A, Niemiec J, Stanek-Widera A, Grela-Wojewoda A, Adamczyk A, Bi-

skup-Frużyńska M, Polańska J, Widłak P. Intra-Tumor Heterogeneity Revealed by Mass 

Spectrometry Imaging Is Associated with the Prognosis of Breast Cancer. Cancers (Basel). 

2021 Aug 27;13(17):4349. doi: 10.3390/cancers13174349. 

 

4.2.1. Występowanie mutacji chorobotwórczych w genach SDHC, SDHA, SDHAF2, TMEM 

127, MAX, FH, KIF1B, MDH2, MERTK, MET u pacjentów z guzami chromochłonnymi 

i przyzwojakami, u których nie wykryto mutacji w zakresie genów vHL, RET, SDHB, SDHD 

Wykonawcy: K. Hasse-Lazar, A. Kotecka-Blicharz, M. Oczko-Wojciechowska, A. Pfeifer, A. Paw-

laczek, T. Gawlik, S. Szpak-Ulczok, J. Krajewska, D. Rusinek, B. Jarząb 

 Guzy chromochłonne i przyzwojaki  są bardzo rzadkimi nowotworami wywodzącymi się z 

utkania chromochłonnego rdzenia nadnerczy i/lub zwojów autonomicznego układu nerwowego. 

Uważane są za najsilniej uwarunkowane dziedzicznie guzy u ludzi, a odsetek postaci dziedzicz-

nych sięga 30%. Rozwijają się na tle mutacji germinalnych w jednym z 17 genów  predysponują-

cych. Podłoże molekularne prowadzące do ich powstania jest więc bardzo heterogenne. Najlepiej 

poznane i opisane są mutacje w najwcześniej  poznanych genach, uważanych dziś za klasyczne - 

RET, vHL, SDHB, SDHD oraz NF1, wiodąc do zespołów uwarunkowanych dziedzicznie o dość 

dobrze poznanym obrazie klinicznym. Guzy chromochłonne/ przyzwojaki występują w nich jako 

jedyny element zespołu lub współwystępują ze zmianami w innych narządach, przede wszystkim z 

innymi nowotworami. W przypadku później wykrytych genów – takich jak SDHC, SDHA, 

SDHAF2, TMEM, MAX, FH, KF1B, MDH2, MERTK, MET dane molekularne oraz obraz fenoty-

powy mutacji są już znacznie bardziej fragmentaryczne, co wynika ze stosunkowo niskiej częstości 

ich występowania wśród chorych oraz ze stosunkowo krótkiego okresu gromadzenia danych.  

Celem projektu jest analiza częstości występowania zmian germinalnych w wybranych  10 genach 

- SDHA, SDHC, SDHAF2, TMEM, MAX, FH, KIF1B, MDH2, MERTK, MET u chorych z guzami 

chromochłonnymi i przyzwojakami.  

 

W trakcie dotychczasowych etapów trwania zadania badawczego (2017 - 2021) oceniono 

zmiany germinalne w pięciu genach – SDHC, SDHA, SDHAF2, TMEM 127 i MAX – w grupie  321 

chorych z guzami chromochłonnymi/przywojakami. Mutacje chorobotwórcze stwierdzono u 30 

chorych, co stanowi 9,3% wszystkich badanych. Odpowiednio u 7 chorych z guzem chromochłon-

nym stwierdzono mutację genu MAX, u  10 chorych z guzem chromochłonnym stwierdzono muta-

cję genu TMEM 127, u 3 chorych z przywojakami regionu głowy i szyi stwierdzono mutację genu 

SDHC, u 6 chorych stwierdzono mutację genu SDHA, u dwóch chorych mutację genu FH, u 1 cho-

rego mutację genu SDHAF2, u jednego chorego mutację genu EPAS1.  

W oparciu o wyniki badań planowane jest przygotowanie publikacji, |mającej na celu oce-

nę częstości występowania zmian DNA we wszystkich 17 genach predysponujących w grupie 330 

chorych z guzami chromochłonnymi/przyzwojakami, oceniającej wskazania do wykonywania ba-

dań DNA w tej grupie chorych (badania molekularne w toku).  
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W oparciu o dane cząstkowe pochodzące z badanej grupy chorych opublikowano  

 dwie prace w tym jedna we współpracy międzynarodowej i jedno doniesienie zjazdowe (autorów 

gliwickich wyróżniono boldem):  

 

1. Gilis-Januszewska A, Bogusławska A, Hasse-Lazar K, Jurecka-Lubieniecka B, Jarząb 

B, Sowa-Staszczak A, Opalińska M, Godlewska M, Grochowska A, Skalniak A, Hubalew-

ska-Dydejczyk A.  Heterogeneity of the Clinical Presentation of the MEN1 LRG_509 

c.781C>T (p.Leu261Phe) Variant Within a Three-Generation Family. Genes (Basel), 2021 

Mar 31;12(4):512, doi:10.3390/ genes 12040512.  

2. Bancos I, Atkinson E, Eng C, Young WF Jr, Neumann HPH; International Pheochromocy-

toma and Pregnancy Study Group. Maternal and fetal outcomes in phaeochromocytoma 

and pregnancy: a multicentre retrospecti ve cohort study and systematic review of litera-

ture. The lancet. Diabetes & endocrinology, Lancet Diabetes Endocrinol, 2021 Jan;9(1):13-

21,doi: 10.1016/S2213-8587(20)30363-6.  

 

3. Kołton M, Kotecka-Blicharz A, Michalik B, Gawlik T, Krajewska J, Hasse-Lazar K, Jarząb 

B. Ektopowe wydzielanie hormonów u chorych na nowotwory. XXII Zjazd Polskiego To-

warzystwa Endokrynologicznego, 16-18 września 2021, Szczecin. 2021: 08 

 

Kolejna praca w przygotowaniu:  

1. K. Hasse-Lazar, A. Kotecka-Blicharz, T. Gawlik, A. Pawlaczek, M. Oczko-

Wojciechowska, A. Pfeifer, D. Handkiewicz-Junak, E. Chmielik, B. Jarząb. Ocena ekspre-

sji fenotypowej  raka rdzeniastego tarczycy i guzów chromochłonnych  wśród nosicieli 

zmiany Y791T protoonkogenu RET.  

 

4.2.2. Jakość resekcji przy użyciu techniki ROLL w zależności od cech ultrasonograficznych 

zmiany Wykonawcy: M. Kalemba, Z. Wygoda, A. Czarniecka, G. Woźniak, E. Stobiecka 

 

Wstęp 

 

Badanie ROLL(ang. radionuclid occult lesion localisation) polega na podaniu izotopu radioak-

tywnego połączonego z białkiem o wysokiej masie cząsteczkowej, do zmiany o charakterze 

wznowy lub przerzutu uwidocznionej w badaniu USG i potwierdzonej w badaniu biopsji cien-

koigłowej. W przypadkach zmian uwidocznionych w badaniu USG przeprowadzane ROLL, 

pozwala na poprawę skuteczności interwencji chirurgicznej. Ocena ryzyka niepowodzenia le-

czenia operacyjnego przy pomocy tej techniki, pozwoli na lepsze zaplanowanie zabiegu u pa-

cjentów z trudno dostępnymi zmianami. 

 

 

Materiał i Metodyka 

 

Analizie cząstkowej poddano pacjentów u których wykonano zabieg operacyjny w technice 

ROLL od 01.2020-10.2021. 

 

Wiek pacjentów wahał się od 21 lat do 89 lat, mediana 57 lat. 
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Skuteczność zabiegu operacyjnego oceniano na podstawie wyniku HP pooperacyjnego. 

Usunięcie skuteczne pozwalało na identyfikację utkania nowotworu w materiale pooperacyj-

nym. 

 

Stwierdzono następujące cechy pozwalające analizować, która z nich zapowiada dobrą sku-

teczność procedury: 

- zmiana lita w badaniu USG – 121 pacjentów 

- zmiana torbielowata w badaniu USG – 25 pacjentów 

- zmiana węzłowa w badaniu USG – 59 pacjentów 

- znacznik podany do zmiany – 143 pacjentów 

- znacznik podany w okolicę zmiany – 62 pacjentów  

 

Wyniki 

 

Zmianę usunięto skutecznie u 197 spośród 205 badanych pacjentów (96%). 

Zmiany nie udało się skutecznie usunąć u 8 spośród 205 badanych pacjentów (4%). 

 

Wszystkie 8 nieskutecznie, interwencje w technice ROLL dotyczyły przypadków zmian  litych 

w badaniu USG, gdzie znacznik w 4 przypadkach został podany do zmiany natomiast w pozo-

stałych 4 w okolicę zmiany. 

 

Wnioski 

 

W kolejnym roku badania planowane jest zwiększenie grupy badanej,  

następnie przeprowadzenie analizy statystycznej  materiału.  

Przewiduje się, że wskazania do ROLL będą stwierdzone u 100 kierowanych do operacji raka 

tarczycy  w 2022 roku. 

Poszerzenie grupy badanej jest konieczne, aby uzyskać statystycznie znamienne wyniki. 

 

4.2.3. Predyspozycja genetyczna do zróżnicowanego raka tarczycy. Polimorfizmy pojedyn-

czego nukleotydu (SNP) jako potencjalne czynniki predykcyjne wystąpienia zróżnicowanego 

raka tarczycy i jego przebiegu klinicznego Wykonawcy: D. Handkiewicz-Junak, M. Wyciślik, 

D. Kula, M. Kalemba, J. Krajewska, B. Jarząb 

Zróżnicowane raki tarczycy, do których należy brodawkowaty rak tarczycy, w większości 

mają etiologię wieloczynnikową. Warunkuje ją współdziałanie mechanizmów genetycznych, epi-

genetycznych jak i czynników środowiskowych. Tło genetyczne zróżnicowanych raków tarczycy 

nie jest jeszcze całkowicie poznane, jednak wydaje się odgrywać istotną rolę w ich powstawaniu. 

Na podstawie analizy zgodności zachorowań wśród bliskich krewnych oszacowano, że współczyn-

nik rodzinnego ryzyka względnego wystąpienia brodawkowatego raka tarczycy może być nawet 

dziesięciokrotnie większy u osób w pierwszej linii pokrewieństwa.  

Do uznanych środowiskowych czynników ryzyka należy promieniowanie jonizujące. W li-

teraturze opisywane są również mutacje somatyczne, częściej stwierdzane w komórkach raka bro-

dawkowatego tarczycy (m.in. mutacja genu BRAF V600E), jak również związane z jego gorszym 

przebiegiem klinicznym (mutacja promotora genu TERT). Jednakże dane te można uzyskać dopie-

ro po wykonaniu zabiegu operacyjnego. Znalezienie germinalnych markerów genetycznych ( moż-
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liwość wykonania oznaczeń na materiale uzyskanym z krwi obwodowej pacjenta) pozwoliłoby na 

oszacowanie ryzyka gorszego przebiegu choroby przed interwencją chirurgiczną, a co za tym idzie 

na indywidualne dostosowanie dalszego postępowania terapeutycznego. 

Do zmian germinalnych należą m.in. polimorfizmy  pojedynczego nukleotydu (SNP , ang 

single nucleotide polymorphism). Do tej pory w badaniach genów kandydackich jak i badaniach 

całego genomu (GWAS, ang genome wide association studies) opisano związek wielu genów z 

rakiem brodawkowatym tarczycy. Najwyższą istotność statystyczną uzyskano dla genów FOXE2, 

NKX2-1, DIRC3, NRG1. Analiza związku polimorfizmów w/w genów z przebiegiem klinicznym 

choroby i parametrami histopatologicznymi brodawkowatego raka tarczycy nie była dotychczas 

przedmiotem wielu badań. 

Celem przeprowadzonego przez nas badania była analiza i ocena możliwości wykorzysta-

nia wybranych polimorfizmów, których związek z brodawkowatym rakiem tarczycy został po-

twierdzony w literaturze, jako czynników prognostycznych gorszego przebiegu raka brodawkowa-

tego tarczycy. Do tych polimorfizmów należały polimorfizmy genu CHEK2 (badanie molekularne 

tych zmienności było częścią wcześniejszych projektów naukowych w ZMNiEO) jak i polimorfi-

zmy, których oznaczenia wykonano w ramach tego projektu: rs966423 ( DIRC3), rs116909374 

(MBIP), rs2439302 (NRG1). 

Wyniki:  

W pierwszym etapie pracy, wykorzystując wyniki wcześniejszych oznaczeń związku polimorfi-

zmów genu CHEK2 w raku brodawkowatym tarczycy oraz dane pozyskane z utworzonej bazy, 

wykonano analizę związku polimorfizmów CHEK2 ze stadium i przebiegiem choroby nowotwo-

rowej poprzez ocenę obecności przerzutów do węzłów chłonnych w momencie rozpoznania, obec-

ności przerzutów odległych i nawrotu choroby w średnim okresie obserwacji wynoszącym 10 lat. 

Grupę badawczą stanowili pacjenci po operacji całkowitego usunięcia tarczycy i terapii 131-I. Nie 

wykazano znamiennego statystycznie związku pomiędzy występowaniem tych trzech polimorfi-

zmów, a stadium i przebiegiem choroby. Prezentacja ustana na zjeździe Europiejskiego Towarzy-

stwa Tyrelogicznego w roku 2019 „Association of CHEK2 variants with papillary thyroid cancer 

risk but not with the disease outcome. 

W roku 2021 w wyizolowanym DNA z krwi obwodowej pacjentów, wykonano oznaczenia trzech 

polimorfizmów rs966423 ( DIRC3), rs116909374 (MBIP), rs2439302 (NRG1) techniką dyskrymi-

nacji alleli. Technika ta polega na wykonaniu reakcji PCR w oparciu o zestaw specyficznych star-

terów i sondy wyznakowanej barwnikiem  fluorescencyjnym, na aparacie 7900HT Fast Real-Time 

PCR System firmy Applied Biosystem. Badania polimorfizmów wykonano w grupie 1580 chorych 

z rakiem brodawkowatym tarczycy. W grupie tej znajdowało się 1362 kobiet (86,2%) oraz 218 

mężczyzn (13,8%).  
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Uzyskane wyniki dotyczące rozkładu genotypów analizowanych polimorfizmów przedstawia Ta-

bela 1. 

Tab. 1. Rozkład genotypów polimorfizmów w grupie osób chorych. 

rs249302 rs966423 rs116909374 

Genotyp N = 1551 % Genotyp N = 1580 % Genotyp N = 1573 % 

CG 719 46,36 CT 737 46,65 CC 1486 94,47 

CC 329 21,21 CC 357 22,60 CT 86 5,47 

GG 503 32,43 TT 486 30,75 TT 1 0,06 

 

Następnie przeprowadzono analizę związku polimorfizmów rs966423, rs116909374, rs2439302 

z następującymi cechami klinicznym raka brodawkowatego tarczycy: 

- wielkością ogniska pierwotnego w momencie rozpoznania, 

- ilością ognisk pierwotnych, 

- obecnością przerzutów do węzłów chłonnych, 

- obecnością przerzutów odległych, 

- nawrotem choroby, 

- obecnością nacieku poza torebkę tarczycy, 

W analizowanej grupie chorych nie wykazano związku polimorfizmów rs966423, rs116909374, 

rs2439302 z wymienionymi cechami klinicznymi. 

4.2.4. Analiza radiomiczna nowotworów neuroendokrynnych na podstawie obrazów PET-TK 

z radioznacznikiem Ga-68-DOTA-TATE Wykonawcy: A. d’Amico, T. Gawlik, D. Borys, A. Sy-

guła, D. Handkiewicz-Junak, I. Gorczewska 

W ramach realizacji zadania, przygotowano bazę danych chorych z rozsiewem w przebiegu 

nowotworów neuroendokrynnych układu pokarmowego (odcinka midgut). 

Kryterium wyboru pacjentów do bazy danych było:  

- wykonanie badania wyjściowego PET/TK z użyciem znakowanych analogów   

   somatostatyny 

 

- leczenie przy pomocy radioizotopowej terapii celowanej molekularnie Lutetem-177   

  w latach 2017 – 2020. 
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Do bazy wybrano 32 chorych u których przeprowadzono ocenę kliniczną efektu leczenia wg. kryte-

riów: częściowa regresja / stabilizacja / progresja. 

Aktualnie wykonywane zadania: 

Na chwilę obecną przeprowadzana jest segmentacja obrazów PET wykorzystująca oprogramowa-

nie MIM Software (otrzymana licencja próbna, licencja na 3 miesiące). Przewidywany czas zakoń-

czenia segmentacji to ok. 1 miesiąc. 

Przyszłe etapy realizacji zadania naukowego:  

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie analizy radiomicznej na podstawie wysegmentowa-

nych struktur gromadzenia radioznacznika (regionów zainteresowania, z ang. ROI). Analiza ra-

diomiczna będzie miała na celu dokonanie identyfikacji prognostycznych markerów obrazowych. 

Do tego celu wykorzystane zostaną metody statystyczne oraz metody uczenia maszynowego i 

sztucznej inteligencji. 

 Przewidywany termin zakończenia pracy: czerwiec 2022. 

Przewidywany termin przygotowania publikacji: wrzesień 2022. 

Dla wykonania zaplanowanych działań prosimy o zezwolenie na umieszczenie naszego badania w 

Planie Naukowym 2022. 

4.2.5. Przydatność kliniczna badania PET za [18F ]fluorodeoksyglukozą (PET FDG) 

u pacjentów z rozpoznaniem raka kory nadnerczy Wykonawcy: B. Jurecka-Lubieniecka, 

J. Sczasny, A. d’Amico, K. Hasse-Lazar, A. Kotecka-Blicharz, B. Michalik, T. Gawlik 

 

Wstęp 

 

Rak kory nadnercza jest rzadką chorobą endokrynną, z wysokim prawdopodobieństwem wznowy, 

dlatego istotną kwestią pozostaje dokładna ocena zaawansowania oraz identyfikacja czynników 

ryzyka nawrotu choroby, a także wobec niekorzystnego rokowania wczesne rozpoznanie ewentual-

nej wznowy procesu rozrostowego.  

Regularne obrazowanie  w technice TK jest nieodzownym elementem opieki nad pacjentem z ra-

kiem kory nadnercza. Według obecnie obowiązujących zaleceń obrazowanie powinno być wyko-

nywane co 3 m-ce przez 2 lata, a następnie co 3-6 m-cy przez kolejne 3 lata , z kontynuacją powy-

żej 5 lat według indywidulanego podejścia do pacjenta. 

W praktyce klinicznej obrazowanie w technice tomografii komputerowej może nie dać  możliwości  

jednoznacznej, wczesnej identyfikacji aktywnego procesu nowotworowego zwłaszcza w loży poo-

peracyjnej lub w zmianach ogniskowych w narządach odległych. Optymalna ocena zaawansowania 

raka kory nadnercza, po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym pozwala wyselekcjonować, tych 

pacjentów, którzy wymagają leczenia uzupełniającego. Jednoczesne opóźnienie w rozpoznaniu 

wznowy miejscowej czy przerzutu, w przypadku raka kory nadnercza, istotnie wpływa na pogor-

szenie rokowania i ograniczenie możliwości zastosowania dostępnych metod terapeutycznych. 

Dostępne w literaturze doniesienia  wskazują, iż wynik badania 18F-FDG PET pozwala pozyskać 

informacje kliniczne addytywne do wykonywanych standardowo badań TK, będące  przydatnymi 

w definiowaniu stopnia zaawansowania choroby wyjściowo oraz w nadzorze po przebytym lecze-

niu chirurgicznym, wpływając również na proces terapeutyczny pacjenta. 
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Materiał i Metodyka 

 

Analizie cząstkowej poddano pacjentów u których wykonano badania  

PET 01.2019-03.2021. Przygotowano bazę danych 9 637 pacjentów w/w latach u których wykona-

no badanie 18F-FDG PET. 

 

Rozpoznanie raka kory nadnercza potwierdzono na podstawie wyniku analizy histopatologicznej. 

Wytypowano 34 pacjentów z rakiem kory nadnercza u których wykonano badanie 18F-FDG PET 

na początku leczenia. 

 

Wyniki 

 

W badanym okresie wykonano 9 637 badań 18F-FDG PET. 

Do analizy wytypowano 34 pacjentów leczonych z powodu raka kory nadnercza,  

u których wykonano badanie 18F-FDG PET w danym okresie. 

Wiek pacjentów wahał się od 18 lat do 82 lat, mediana 59 lat. 

Przeprowadzono ocenę wykonanych badań 18F-FDG PET pod kątem  

zaawansowania wyjściowego choroby: 

- liczne zmiany gromadzące FDG w badaniu PET (choroba rozsiana) – 17 pacjentów 

- bez cech obecności rozsianych zmian w badaniu 18F-FDG PET – 17 pacjentów 

 

Wnioski 

 

W kolejnym roku badania, planuje się ocenić ryzyko wystąpienia nawrotu choroby w badanej gru-

pie odpowiednio w 3-6-12 miesięcznej obserwacji w kontekście zaawansowania wyjściowego 

w badaniu 18F-FDG PET. Planowane jest wykonanie oceny  pośród grupy wytypowanych pacjen-

tów przez analizę historii choroby podczas bieżących wizyt ambulatoryjnych/hospitalizacji.  

 

 

4.3.1. Hyalinizing Trabecular Tumor. Guz beleczkowy szkliwiejący. Ustalenie profilu 

molekularnego Wykonawcy: M. Biskup-Frużyńska, E. Zembala-Nożyńska, M. Chekan, E. Chmie-

lik 

 Materiał stanowiło 34 guzów tarczycy - HTT. Wykonano barwienia immunohistochemiczne: 

Ki67, CK19, CD56, Galectin-3, HBME, synaptofizyna, chromogranina, p53. Wykonano próby 

licznych rozcieńczeń przeciwciała przeciwko Ki67, z którym reakcja błonowa jest bardzo charakte-

rystyczna dla HTT: od 1:50 do 1:300, uznając za najlepsze rozcieńczenie 1:100. Zostało ono 

wprowadzone w ZPN NIO-PIB, Oddziale w Gliwicach jako standard w ocenie zmian podejrzanych 

o HTT. 

Wybrano materiał kontrolny: preparaty z normalnym utkaniem tarczycy, gruczolakami pęcherzy-

kowymi oraz rakami brodawkowatymi. 

 

 W założeniu materiał miał zostać przebadany za pomocą spektroskopii Ramana w celu ustale-

nia budowy chemicznej HTT oraz poddany badaniu techniką masywnego równoległego sekwen-

cjonowania (next generation sequencing - NGS) w celu znalezienia szeregu występujących mutacji, 

jednak ze względu na ograniczenia finansowe i konieczność poszukiwania źródła finansowania 

prawdopodobnie bardziej zasadne będzie wykorzystanie celowanego sekwencjonowania, które jest 



str. 31 

 

metodą tańszą. Tym samym pojawi się możliwość potwierdzenia tworzącego się na podstawie no-

wych publikacji profilu molekularnego guza beleczkowego szkliwiejącego. 

 

 W mijającym roku nie uzyskano finansowania badań molekularnych ani spektroskopowych. 

W roku 2021 zdiagnozowano w ZPN 1 przypadek HTT, który zostanie włączony do badanej grupy. 

W przypadku uzyskania finansowania wyniki będą przedmiotem publikacji. 

 

Zadanie 4.4.1. Korelacja patologiczno-radiologiczna złośliwych nowotworów tkanek mięk-

kich regionu głowy i szyi z uwzględnieniem technik immunohistochemicznych i molekular-

nych Wykonawcy: E. Chmielik, P.J. Paul. J. Simek, B. Nikiel, R. Lamch, M. Oczko-

Wojciechowska, B. Hejduk, A. d’Amico, B. Bobek-Billewicz, C. Szymczyk, A. Maciejewski, 

M. Kentnowski, T. Rutkowski, B. Pilecki, K. Składowski 

 

 W 2021 r. w NIO-PIB operowano jedynie 2 przypadki mięsaków  regionu głowy i szyi: Rhab-

domyosarcoma u mężczyzny lat 19 i Sclerosing epithelioid fibrosarcoma u kobiety lat 75.  

 U 4 pacjentów z uprzednio rozpoznanymi mięsakami z oligobiopsji,  w materiale pooperacyj-

nym po diagnostyce różnicowej w oparciu o badania immunohistochemiczne rozpoznano  raki 

wrzecionowatokomórkowe.   

 2 przypadki mięsaków  były starannie udokumentowane w badaniach obrazowych pacjenta, 

jak i materiału operacyjnego. Wykazano w obu przypadkach naciek kości szczęki.  

W przypadku Rhabdomyosarcoma u mężczyzny lat 19 oceniany guz był guzem resztkowym po 

częściowej odpowiedzi dużego stopnia na  leczenie neoadjuantowe. W różnicowaniu zastosowano 

badania immunohistochemiczne (desmin, myogenin), celem potwierdzenia nowotworu okrągłoko-

mórkowego  o różnicowaniu mięśniowym prążkowanokomórkowym.   

W drugim przypadku rozpoznanie opierało się na charakterystycznym obrazie morfologicznym. 

Pacjenci  byli dyskutowani na wielodyscyplinarnym spotkaniu  z analizą danych z diagnostyki 

obrazowej, danych patologicznych i klinicznych. Wielodyscyplinarna analiza przebiegu  kliniczne-

go i danych diagnostycznych radiologicznych oraz patologicznych u wyżej wymienionych pacjen-

tów pozwoliła na zapoznanie się z bardzo rzadkimi przypadkami mięsaków głowy i szyi, co może 

być punktem wyjścia do pracy przeglądowej o złośliwych nowotworach mezenchymalnych  tego 

regionu ze zwróceniem uwagi na typ histologiczny, wiek pacjentów, charakterystykę biologiczną 

oraz problemy kliniczne.  

 

4.5.1. Obrazowanie sodowe rezonansu magnetycznego (23Na MRI) w obszarze mózgowia 

u zdrowych ochotników Wykonawcy: B. Bobek- Billewicz, A. Hebda, P. Wawrzyniak, P. Mazgaj, 

M. Holecki, J. Duława, A. Lasek-Bal, P. Radecka 

 

 Na podstawie zebranych danych obrazowania sodowego rezonansu magnetycznego - 37 

zdrowych ochotników, opracowano metodykę przetwarzania obrazów i ich analizę.  

Przetworzone obrazy przedstawiono w postaci map koncentracji sodu i wyznaczono stężenie sodu 

w mózgowiu.  Zróżnicowano dane ze względu na istotę szarą, białą oraz płyn mózgowo-rdzeniowy 

jak również ze względu na płeć i wiek ochotników.  
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 Opracowana metodyka jak i uzyskane wyniki zostały zebrane w formie manuskryptu pt.: "Tis-

sue Sodium Concentration in healthy volunteers - analysis and methodology", który w najbliższym 

czasie będzie wysłany do czasopisma do recenzji i publikacji. 

Zakończenie badania: grudzień 2021 r.  

 

4.6.1. Analiza lokalizacji przerzutów raka piersi w obrębie OUN pod kątem jej związku 

z biologicznym podtypem raka, czasem do rozsiewu, rokowaniem i wynikami leczenia  Wyko-

nawcy: K. Widera, E. Nowicka, M. Jarząb, D. Gabryś, Ł. Zarudzki, G. Stasik-Pres, B. Bobek-

Billewicz, R. Tarnawski, D. Larysz  

 

Celem zadania była analiza lokalizacji przerzutów w obrębie mózgowia z histoklinicznymi cecha-

mi prognostyczno-predykcyjnymi raka piersi, w tym biologicznymi podtypami nowotworu. Biorąc 

pod uwagę rosnące znaczenie wielodyscyplinarnego podejmowania decyzji o leczeniu operacyj-

nym lub radioterapii stereotaktycznej w tej grupie chorych, a malejącej roli technik obejmujących 

całe mózgowie, rozumienie wpływu lokalizacji guza jest konieczne nie tylko z punktu widzenia 

techniki chirurgicznej (dobrze rozwinięte), ale również powiązania z profilem klinicznym chorych 

na raka piersi i technikami napromieniania (mniej analiz w tym zakresie). W ramach kontynuacji 

realizacji zadania badawczego dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 469 

pacjentek leczonych promieniami w I.O. z  rozsiewem do mózgowia z powodu raka piersi w latach 

2005-2017. W toku jest analiza danych chorych leczonych w latach 2018-2019. Konieczne jest 

uzupełnienie bazy danych ze względu na brak w historycznych danych pełnych informacji doty-

czących podtypów biologicznych raka piersi oraz brak wykonanych badań MR u wszystkich cho-

rych- 234 os. (49,9%) lub brak oryginalnych opisów badań wykonanych poza I.O. 

 

W dotychczas zweryfikowanym materiale mediana wieku pacjentek w czasie rozpoznania przerzu-

tów do mózgu wynosiła 56 lat (27-87 lata). Większość z nich (64%) była w stanie ogólnym do-

brym (ZUBROD 0-1). U 158 chorych (33,7%) przerzuty do mózgu były pierwszą lokalizacją roz-

siewu choroby. U 350 pacjentek (74,6%) przerzuty do OUN nie były jedynym miejscem aktywnej 

choroby, u 130 chorych (27,7%) stwierdzono 1 zmianę przerzutową do OUN, u 64  (13,6%) – 2, 

u 33 os. ( 7%)- 3 przerzuty, natomiast u 242 (51,6%) mnogie zmiany. Zmiany przerzutowe były 

zlokalizowane nadnamiotowo u 188 chorych (40,1%), u 59  (12,6%) podnamiotowo, a u 222 

(47,3%) zarówno nad- jak i podnamiotowo. Wszystkie chore zostały poddane radioterapii, 88.6 % 

z nich napromieniono techniką WBRT, 15,7 % chorych operowano, u 35,6% zastosowano radiote-

rapię stereotaktyczną W skojarzeniu z leczeniem operacyjnym u chorych stosowano: WBRT-

29 os.(6,1%), SRS-6 os (1,3%),WBRT wraz z SRS-39 os (8,2%). Samodzielną SRS przeprowa-

dzono u 47 os. ( 10%), samodzielne WBRT u 273 os. (58%), a WBRT w skojarzeniu z SRS u 75 

os. ( 16%). U 221 pacjentek (47,1%) zastosowano leczenie systemowe (chemioterapię  samodziel-

ną lub z immunoterapią lub hormonoterapię) po rozpoznaniu przerzutów do OUN. U  435 (92,7 %) 

pacjentek ustalono fenotyp guza pierwotnego, w tym luminalny - 148 os. (31,5%), HER2-dodatni 

138 os.(29,4%), TNBC- 109 chorych (23,2%),nieluminalny-40os(8,5%) A szczegółowo udało się 

ustalić podtyp biologicznych u 304 os.(64,8%) tj. luminal A- 14os.(3%),luminal B HER 2(-) -

42os.(9%),luminal B HER2(+)-56os.(12%), nieluminalny HER 2 (+)-83os.(17,7%),TNBC 

109os,(23,4%). 
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U pozostałych chorych nie udało się ustalić pełnego fenotypu ze względu na brak pełnego ozna-

czenia receptorów, trwa analiza możliwości wykonania badań dodatkowych. U 333 chorych (71%) 

udało się ocenić wyjściowy stopień zaawansowania choroby : IA -16 os. (3,4%), IIA -43 os.(9,2%), 

II B-50 os.(10,6%), IIIA -27os. (5,7%),IIIB-79 os.(16,8%), IIIC-22.os.( 4,7%),IV -96 os. (20,5%), 

 

Analizy rozmieszczenia przerzutów do OUN dokonano na podstawie opisów badań radiologicz-

nych (MR,TK).W toku dokładna ocena lokalizacji dostępnych obrazów MR w sekwencji T1 po 

kontraście na podstawie szczegółowej re-analizy tych badań przez zespół badawczy. 

 

Na podstawie oceny opisów badań radiologicznych rozmieszczenie przerzutów ustalono na: półku-

le mózgowe - 385 chorych (82%), tylna jama czaszki - 271 chorych (58%), obszar środkowy 80 

chorych (17 %). Lokalizacja przerzutów w obrębie półkul mózgu dotyczyła: płata czołowego 284 

chorych ( 60,5%), płata ciemieniowego 234 chorych (49,9%), płata skroniowego 223 chorych 

(47,5%), płata potylicznego 200 chorych (42,6%). 

 

W dotychczasowym toku badania uzyskano następujące wyniki: 

Mediana przeżycia całkowitego od momentu rozpoznania przerzutów do mózgowia wyniosła 5,7 

mies.  

Czas przeżycia w całej grupie był silnie związany z : wiekiem pacjentek w momencie rozpoznania 

przerzutów do mózgowia, liczbą przerzutów do mózgowia, podtypem biologicznym raka piersi 

(najdłuższa mediana przeżycia dla pacjentek HER 2 dodatnich- 7,63 mies.), prowadzeniem lecze-

nia systemowego po rozpoznaniu przerzutów do mózgowia, typem miejscowego leczenia przerzu-

tów do OUN (p<0.05).  

Najdłuższa mediana przeżycia po rozpoznaniu przerzutów do mózgu związana z typem miejsco-

wego leczenia była skorelowana z leczeniem operacyjnym skojarzonym z WBRT oraz SRS. Naj-

krótsza mediana przeżycia była u pacjentek leczonych wyłącznie WBRT. 

Obecność choroby poza mózgowiem oraz zły stan ogólny negatywnie wpływały na przeżycie cho-

rych. 

Najdłuższa mediana przeżycia u pacjentek z pojedynczym przerzutem była u chorych, u których 

zlokalizowano zmianę przerzutową w płacie ciemieniowym- 15,25 mies. w stosunku do tych, 

u których zmiana zlokalizowana była w: płacie potylicznym-12,2 mies; móżdżku- 9,5 mies.; płacie 

czołowym- 8,8 mies.; płacie skroniowym- 6,5 mies.U pacjentek z trzema przerzutami do mózgowia 

różnica w przeżyciach przestawiała się następująco: płat skroniowy -13,9 mies., potyliczny-12,8 

mies., ciemieniowy-10,5 mies., móżdżek 9,3 mies., płat czołowy-7,6 mies. 

Nie stwierdzono różnicy w przeżyciach w zależności od lokalizacji przerzutów w mózgowiu 

u chorych z dwoma lub licznymi przerzutami. 

Lokalizacja przerzutów do mózgowia nie ma wpływu na przeżycie u chorych z przerzutami do 

mózgu w przebiegu raka piersi. 

 

Zebrano na postawie planów leczenia dawki radioterapii konwencjonalnej oraz stereotaktycznej, 

które  zostały podane zarówno na obszary tarczowe jak i narządy krytyczne. Analiza dawek i ich 

skuteczności są w toku. Trwa również zbieranie danych dotyczących przeżycia chorych. 

 

Wyniki prezentowano na Konferencji Advanced Breast Cancer VI w Lizbonie w formie 

e- posteru o tytule : „Does the location of brain metastases affect the prognosis in breast cancer 

patients”.  
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Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r., planowana jest publikacja wyników dotyczących prze-

prowadzonej analizy szczegółowej, analizy lokalizacji przerzutów raka piersi w obrębie OUN pod 

kątem jej związku z podtypami biologicznymi, rokowaniem chorych i wynikami leczenia. W planie 

realizacji zadania uwzględniona jest również rozprawa doktorska lek. K. Widery. 

 

4.7.1. Opracowanie i wdrożenie klasyfikatora molekularnego podtypu raka piersi do wyko-

rzystania w ocenie fenotypu nowotworu przed chemioterapią neoadjuwantową Wykonawcy: 

A. Polakiewicz-Gilowska, M. Jarząb, M. Kowalska, T. Tyszkiewicz, E. Chmielik, E. Stobiecka, M. 

Cieślicka, J. Rembak-Szynkiewicz, A. Dyla, A. Czarniecka, M. Kaźmierczak-Maciejewska, M. Do-

brut, M. Halczok, J. Żebracka-Gala, A. Pawlaczek, R. Cyplińska, A. Pfeifer, M. Oczko-

Wojciechowska, A. Kuś, B. Łanoszka 

Kontynuowano realizację zadań wcześniej prowadzonych w ramach badania MILESTONE 

(STRATEGMED2/267398/4/ NCBR/2015). W ramach projektu podjęto próbę scalenia dostępnych 

informacji klinicznych dla przewidywania rokowania i odpowiedzi na leczenie u chorych przed 

rozpoczęciem chemioterapii przedoperacyjnej raka piersi. Klasyfikacja chorych na podstawie mate-

riału z biopsji gruboigłowej (ograniczonego do jednego lub optymalnie kilku wycinków z guza, 

w zależności od techniki pobrania) jest zadaniem relatywnie trudnym klinicznie. Na podstawie 

samych parametrów histoklinicznych przed rozpoczęciem leczenia przewidywanie odpowiedzi nie 

jest możliwe z AUC większym niż 0,72 (pole pod krzywą charakterystyki operacyjnej odbiornika 

ROC). Wyniki predykcji porównano z wieloparametrycznym obrazowaniem za pomocą badania 

PET/TK i badania MR piersi, powtarzanego w dwóch punktach czasowych w trakcie leczenia. 

Z całkowitego zbioru, zgromadzonego w ramach badania MILESTONE (około 1 640 biopsji od 

prawie 550 chorych) w ciągu bieżącego roku wybrano 112 chorych z oporną na leczenie postacią 

raka piersi (duża choroba rezydualna, progresja w trakcie leczenia bądź brak możliwości przepro-

wadzenia leczenia operacyjnego po indukcyjnej chemioterapii i konieczność przeprowadzenia 

np. leczenia promieniami). W tej grupie chorych - jednoznacznie różniącej się parametrami histo-

klinicznymi, z nadreprezentacją podtypów HER2-dodatniego (chore leczone w okresie ograniczo-

nego wykorzystania przedoperacyjnie terapii anty-HER2) i potrójnie ujemnego badanie PET/TK 

wykazywało nieco niższą czułość dla przewidywania niepowodzenia niż dwukrotnie powtórzone 

badanie MR piersi, przy wyższej swoistości oceny.  

Modyfikowano konstruowany wcześniej model wieloczynnikowy predykcji odpowiedzi na 

przedoperacyjne modele. Ze wszystkich czynników ocenianych pojedynczo metodą krokowej re-

gresji logistycznej wyselekcjonowano wcześniej cztery istotne czynniki, dostępne jeszcze przed 

rozpoczęciem chemioterapii i w sposób niezależny powiązane z szansą pCR. Najsilniejszym z nich 

był Ki67, zwiększający szanse pCR o 2,8% na każdą jednostkę zmiany odsetka Ki67 w guzie. Trzy 

kolejne czynniki, wyraźnie mniej istotne niż Ki67, były porównywalnie silnie powiązane z szansą 

pCR (FDR – odsetek wyników fałszywie dodatnich dla tych cech wynosił około 5%). Były to: 

wiek chorych, zmniejszający ryzyko pCR o około 3% na każdy rok różnicy, fenotyp guza oraz stan 

receptora estrogenowego. Analizy przeprowadzono odrębnie dla biologicznych podtypów raka, 

ujawniając znaczący wpływ stopnia zróżnicowania i wskaźnika proliferacji w podtypach: potrójnie 

ujemnym i luminalnym B, przy znacząco mniejszej istotności tego efektu wśród chorych na nowo-

twory HER2-dodatnie. Obecnie baza danych rozszerzana jest o dane chorych leczonych po 2016 

roku, z wykorzystaniem przedoperacyjnym terapii anty-HER2, by ocenić, na ile efekt ten ograni-

czony jest do związku z metodą terapii, a na ile zależy od samej biologii nowotworu. 
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Kontynuowane są prace związane z ochroną patentową wyników badań związanych z po-

miarem za pomocą QPCR wybranych genów mogących mieć związek z potencjałem przewidywa-

nia odpowiedzi, po ich zakończeniu wyniki w postaci scalonej (przewidywanie pCR na podstawie 

parametrów klinicznych i obrazowych) będą publikowane. 

 

Ze względu na pandemię COVID-19 konieczne było odroczenie przygotowanego na 

2021 r.  rozpoczęcia prospektywnej obserwacji chorych, z wykorzystaniem dodatkowych badań 

interwałowych – z przyczyn organizacyjnych  intensyfikacja wizyt i porównanie schematu wyko-

nywania badania MR piersi co 6 miesięcy w skróconej zoptymalizowanej sekwencji i z ogranicze-

niem częstości badań MMG do badania MR wykonywanego raz na rok, na przemian z USG 

i mammografią nie była możliwa. Poszukiwane są źródła finansowania tego eksperymentu me-

dycznego w zakresie diagnostyki obrazowej. Równocześnie, przeprowadzono analizę dotychcza-

sowego trybu detekcji w badaniach wykonywanych co rok – zidentyfikowano 23% badanych, u 

których wykrycie nowotworu odbyło się na podstawie badania interwałowego, a nie zaplanowane-

go w odstępie rocznym. Ta – relatywnie wysoka – liczba nowotworów interwałowych uzasadnia 

naszym zdaniem starania o modyfikację schematu postępowania. 

 

Istotnym celem badań była identyfikacja populacji chorych o wyższym ryzyku. Oczywistą 

podgrupą jest subpopulacja chorych z zajęciem węzłów chłonnych. Na podstawie cech zaawanso-

wania klinicznego wyodrębniono grupę prawie trzystu chorych z zajęciem węzłów chłonnych cN1-

N3. W szczegółowych analizach tej populacji ani czynniki kliniczne, ani wyniki bardziej zaanwan-

sowanego obrazowania nie pozwalają rozróżniać podgrup o lepszym/gorszym rokowaniu - nie 

obserwowano różnic w odsetku pCR w kontekście zwiększającej się liczby węzłów. Z kolei, anali-

za w podgrupach wyodrębnianych za pomocą podtypów biologicznych i zróżnicowanych schema-

tów terapii wiodła do relatywnie małych podgrup chorych (efekt zaciemniany przez różnice w wy-

korzystanych schematach chemioterapii i długości leczenia przedoperacyjnego u chorych o różnym 

zaawansowaniu). Stąd, kontynuowano gromadzenie danych dotyczących zaawansowania węzło-

wego u chorych kwalifikowanych do chemioterapii indukcyjnej,  z wykorzystaniem rozszerzonego 

obrazowania opartego o powtórne USG regionalnych węzłów chłonnych, MR, PET/TK oraz zało-

żenie znacznika do zajętego węzła chłonnego u chorych N1, z biopsją gruboigłową tego węzła.  

Dodatkowo, analizy wykorzystane w badaniach oparte były o całościową definicję pCR 

(pierś i węzły) – w 2022 roku planowane jest poszerzenie dotychczasowej analizy tej grupy dla 

przewidywania odpowiedzi w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym z podziałem odpowie-

dzi w zakresie ograniczonym tylko do węzłów chłonnych. 

 

4.7.2. Optymalizacja wykorzystania badania MRI piersi w skryningu chorych najwyższego 

ryzyka Wykonawcy: A. Badora-Rybicka, B. Grandys, K. Donocik, A. Syska-Bielak, K. Chomik, P. 

Malec, B. Bobek-Billewicz 

Ad. 4.7.1. 

 

4.7.3. Ocena zaawansowania raka piersi w obrębie regionalnych węzłów chłonnych – znacze-

nie wykorzystania badań obrazowych Wykonawcy: M. Kubeczko, D. Gabryś, M. Jarząb, 

A. d’Amico, M. di Pietro, O. Chrabański, D. Borys, R. Ulczok, M. Kalemba, M. Raus 

Ad. 4.7.1. 
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4.7.4. Skąpoprzerzutowa (oligometastatyczna) postać raka piersi – występowanie u chorych 

diagnozowanych z wykorzystaniem badania PET/TK i próba ocena rokowania w perspekty-

wie średnioterminowej Wykonawcy: A. Polakiewicz-Gilowska, A. Leśniak, K. Świderska, B. Ła-

noszka, W. Bal, E. Nowicka, G. Woźniak 

Ad. 4.7.1. 

 

4.8.1. Zastosowanie techniki HR MAS NMR do charakterystyki profili metabolicznych gu-

zów tarczycy, piersi, endometrium, jajnika oraz komórek serca Wykonawcy: M. Sokół, A. Sko-

rupa, Ł. Boguszewicz, M. Ciszek, M. Gramatyka, M. Kijonka, S. Pakuło 

 

Cel 1:  Wykorzystanie metod redukcji wymiaru danych w analizie związku między stopniem pato-

morfologicznego zróżnicowania raka endometrium i stadium choroby a profilem metabolicznym 

uzyskanym przy pomocy techniki 1H HR MAS NMR 

 

Analizie poddano 65 widm 1H HR MAS wycinków tkankowych pobranych z obszaru guza 

nowotworowego u pacjentek operowanych z powodu gruczolakoraka endometrium oraz 10 wycin-

ków pobranych od pacjentek należących do grupy kontrolnej (brak zmian nowotworowych w ba-

daniu patomorfologicznym). Charakterystyka kliniczna pacjentek przedstawiona jest w Tabeli 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyka kliniczna pacjentek 

Wykres wartości czynnikowych pierwszej i trzeciej składowej modelu PCA 

(odzwierciedlających 35.4 % wariancji) pełnego zestawu danych pozwala na rozróżnienie tkanki 

kontrolnej od raka endometrium (Rys. 1a). Wysoki poziom kreatyny oraz niski poziom mleczanu 

w tkance nienowotworowej są cechami odpowiedzialnymi za widoczną separację (rys.1b). 

Większość guzów G1 (stadium 1) i G2 (stadium 1) zostało scharakteryzowanych ujemnymi 

wartościami czynnikowymi dla pierwszej składowej modelu, natomiast guzom G2 (stadium 2+3) i 

G3 (stadium 2+3) przypisano dodatnie wartości czynnikowe dla tej składowej. Płaszczyzna 

pierwszej i trzeciej składowej modelu PCA pozwala także odróżnić raka endometrium G3 (stadium 

3) od pozostałych próbek. Wysoki poziom glicerofosfocholiny i betainy oraz niski poziom choliny 

i tauryny są charakterystyczne dla tych guzów.  

 

Stopień 

patomorfologicznego 

zróżnicowania 

Wiek 

[lata] 

BMI 

[kg/m2] 

Cukrzyca/Nadciśnienie 

tętnicze 

Liczba pacjentek - 

stadium 

G1 64.86 ± 

9.12 

26.85 ± 

1.99 

57% (8/14) 14 - stadium 1 

G2 70.24 ± 

7.39 

30.51 ± 

5.62 

57% (19/33) 21 - stadium 1 

7 - stadium 2 

3 - stadium 3 

G3 68 ± 

8.39 

29.43 ± 

3.25 

43.7% (8/18) 8 - stadium 2 

9 – stadium 3 

Prawidłowe 

endometrium 

62 ± 

7.32 

27.03 ± 

2.17 

- 10 
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Rysunek 1. Wykres wartości czynnikowych (a) i ładunków czynnikowych (b) dla pierwszej i trzeciej składowej 

modelu PCA. Punkty na wykresach ładunków czynnikowych są oznaczone zgodnie z przesunięciami chemicz-

nymi [ppm]. 

Różnice pomiędzy guzami o różnych stopniach patomorfologicznego zróżnicowania były 

również analizowane z wykorzystaniem techniki PLS-DA. Uzyskany wykres wartości 

czynnikowych pokazuje skupiska odpowiadające guzom o różnych stopniach złośliwości (Rys. 2a). 

W obrębie tych skupisk widoczne są podgrupy przypadków charakteryzujących się różnymi 

stadiami zaawansowania choroby. Najbardziej charakterystyczną cechą guzów G1 (stadium 1) i G2 

(stadium 1) jest wysoki poziom mio-inozytolu, a guzów G3 (stadium 3) – wysoki poziom 

glicerofosfocholiny i betainy oraz niski poziom tauryny (Rysunek 2b). 

 

Rysunek 2. Model PLS-DA (R2X = 44.1%, R2Y = 44.6%, Q2 = 36.2%): wykres wartości czynnikowych przy-

padków uzyskany na podstawie 7-krotnej walidacji krzyżowej (a) i wykres wag (b). Punkty na wykresach 

ładunków czynnikowych są oznaczone zgodnie z przesunięciami chemicznymi [ppm]. 

 

Uzyskane wyniki zostały opublikowane: 

Skorupa A, Poński M, Ciszek M, Cichoń B, Klimek M, Witek A, Pakuło S, Boguszewicz Ł, Sokół 

M. Grading of endometrial cancer using 1H HR-MAS NMR-based metabolomics. Sci Rep. 2021 

Sep 13;11(1):18160. doi: 10.1038/s41598-021-97505-y. PMID: 34518615; PMCID: PMC8438077. 

Finansowanie: Projekt został sfinansowany ze środków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego we 

współpracy z Prof. Andrzejem Witkiem (Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii  

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach). Badania są prowadzone w ramach 

zatwierdzonej współpracy Instytutu w Gliwicach oraz ŚUM i stanowią temat pracy doktorskiej.   

 

Cel 2: Analiza zależności między profilem metabolicznym raka piersi uzyskanym przy pomocy 

techniki 1H HR MAS NMR a składem tkankowym badanych próbek  

 

Analizie poddano 140 widm 1H HR MAS NMR wycinków tkankowych pobranych od 39 

pacjentek operowanych w Narodowym Instytucie Onkologii (Oddział w Gliwicach) z powodu raka 
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piersi. Po pomiarze HR MAS NMR wycinki tkankowe zostały poddane ocenie histopatologicznej 

w celu określenia składu tkankowego. Zależność między procentową zwartością komórek raka, 

zwłóknienia, tkanki tłuszczowej i łącznej a poziomem metabolitów analizowana była z wykorzy-

staniem techniki PLS. Próbki zawierające głównie tkankę tłuszczową i łączną ulokowane są 

w lewym dolnym kwadrancie wykresu wartości czynnikowych t[1] vs u[1],  a próbki pobrane z 

guza – w prawym górnym kwadrancie (Rysunek 3). Im większy udział procentowy komórek raka, 

tym wyższy poziom  fosfocholiny, kreatyny, tauryny, glicyny, mio-inozytolu, mleczanu, askorbi-

nianu, glutationu, a niższy poziom glukozy (Rysunek 4). Wysoki poziom glukozy zaobserwowany 

został w próbkach o dużym udziale tkanki łącznej i zwłóknienia. Tkanka tłuszczowa charakteryzu-

je się wysokim poziomem związków lipidowych. 

 

Rysunek 3. Wykres wartości czynnikowych modelu PLS (R2X = 76.6%, R2Y = 43.5%, Q2 = 41.6%). Punkty 

na wykresie oznaczone są zgodnie z udziałem: komórek raka (a), zwłóknienia (b), tkanki tłuszczowej (c), 

tkanki łącznej (d) w badanych wycinkach tkankowych. 

 

 

Rysunek 4. Wykres współczynników regresji modelu PLS pokazującego relację między udziałem komórek 

raka (a), udziałem zwłóknienia (b), udziałem tkanki łącznej (c) i udziałem tkanki tłuszczowej (d) w badanych 

wycinkach tkankowych a profilem metabolicznym. 

Metoda PLS-DA została również wykorzystana w celu wizualizacji różnic pomiędzy prób-

kami o dużym udziale komórek raka (>40%), próbkami o dużym udziale zwłóknienia (>75%),  

próbkami o dużym udziale tkanki łącznej (>80%) oraz próbkami tkanki tłuszczowej (100%). Uzy-

skany wykres wartości czynnikowych wskazuje, że wycinki te ulokowane są w oddzielnych kwa-

drantach płaszczyzny dwóch pierwszych składowych modelu (Rysunek 5). 
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Rysunek 5. Wykres wartości czynnikowych modelu PLS-DA (R2X = 77.8%, R2Y = 43.8%, Q2 = 40.6%) 

rozróżniającego próbki o dużym udziale komórek nowotworowych (>40%), dużym udziale zwłóknienia 

(>75%), dużym udziale tkanki łącznej (>80%) i tkanki tłuszczowej (100%). 

 

Wyniki tego wycinka programu badawczego są obecnie przygotowywane do publikacji. 

Cel 3: Uwzględnienie informacji o procentowym udziale komórek raka w konstrukcji modeli wie-

lowymiarowych pozwalających odróżnić widma 1H HR MAS NMR raka jajnika, guzów łagodnych 

i tkanki prawidłowej 

 

W 2021 r. przeprowadzono weryfikację histopatologiczną 69 wycinków tkankowych po-

branych od 26 pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem jajnika, 6 pacjentek ze zdiagnozowanymi 

guzami łagodnymi jajnika oraz 14 pacjentek należących do grupy kontrolnej (brak zmian nowo-

tworowych w badaniu patomorfologicznym). W oparciu o wyniki tej weryfikacji wyselekcjonowa-

no 19 próbek pobranych z guza o procentowym udziale komórek nowotworowych powyżej 20%. 

Wyniki 2-klasowych modeli OPLS-DA różnicujących analizowane grupy przedstawione są na 

Rysunku 7. Rak jajnika charakteryzuje się wyższym poziomem mleczanu, waliny, alaniny, związ-

ków zawierających grupę N-acetylową, glutaminy, bursztynianu, kreatyny, etanolaminy, glicyny, 

treoniny oraz niższym poziomem askorbinianu i tauryny niż tkanka kontrolna. Wyższy poziom 

aminokwasów rozgałęzionych (walina, leucyna, izoleucyna), alaniny, proliny, związków zawiera-

jących grupę N-acetylową, glutaminy i bursztynianu oraz niższy poziom askorbinianu i tauryny 

został zaobserwowany w raku jajnika względem zmian łagodnych. Wyższy poziom choliny jest 

najważniejszą cechą odróżniającą guzy łagodne od tkanki kontrolnej.    
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Rysunek 7. Modele OPLS-DA: (a) wykres wartości czynnikowych przypadków i (b) ładunków czynnikowych 

modelu różnicującego raka jajnika i tkankę kontrolną (R2Y = 85.6 %, Q2 = 77.8 %), (c) wykres wartości 

czynnikowych przypadków i (d) ładunków czynnikowych modelu różnicującego raka jajnika i guzy łagodne 

(R2Y = 90.1% , Q2 = 78.6%), (e) wykres wartości czynnikowych przypadków i (f) ładunków czynnikowych 

modelu różnicującego guzy łagodne i tkankę kontrolną (R2Y = 80.1% , Q2 = 64.7%). 

 

Wyniki tego wycinka programu badawczego są obecnie przygotowywane do publikacji. 

Finansowanie: Projekt został sfinansowany ze środków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego we 

współpracy z Prof. Andrzejem Witkiem (Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii  Uniwersytec-

kiego Centrum Klinicznego w Katowicach). Badania są prowadzone w ramach zatwierdzonej 

współpracy Instytutu w Gliwicach oraz ŚUM i stanowią temat pracy doktorskiej 

Cel 4: Analiza zaburzonych szlaków metabolicznych w zmianach tarczycy (złośliwych i łagodnych) 

w odniesieniu do tkanki makroskopowo prawidłowej 

 

Uzyskane wyniki zostały opublikowane w: 

Skorupa, A., Ciszek, M., Chmielik, E., Boguszewicz, Ł., Oczko-Wojciechowska, M., Kowalska, 

M., Rusinek, D., Tyszkiewicz, T., Kluczewska-Gałka, A., Czarniecka, A., Jarząb, B., & Sokół, M. 

(2021). Shared and unique metabolic features of the malignant and benign thyroid lesions deter-

mined with use of 1H HR MAS NMR spectroscopy. Sci. Rep., 11(1), 1344. 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-79565-8 

Finansowanie: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach programu STRATEGMED (STATEGMED2/267398/4/NCBR/2015). 
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Cel 5: Wykorzystanie techniki VFA (ang. Variable Flip Angle) w pomiarach czasu relaksacji po-

dłużnej na skanerze 9.4 T pod kątem analiz parametrów pracy serca 

 

Zastosowanie technik obrazowania rezonansu magnetycznego w badaniach mysich modeli 

chorób sercowo – naczyniowych odgrywa istotną rolę w rozwoju kardiologii. W szczególności, 

ilościowe mapy czasu relaksacji podłużnej (rejestrowane przed i po dożylnym podaniu środka kon-

trastowego) dostarczają informacji na temat obrzęku, zwłóknienia czy gromadzenia komórek za-

palnych w tkance. Chociaż najczęściej stosuje się technikę odwrócenia i powrotu magnetyzacji 

(ang. Inversion – Recovery) z bramkowaniem akwizycji na podstawie sygnału EKG, uzyskanie 

dobrej jakości mapy u myszy jest trudne ze względu na dużą częstotliwość rytmu serca (około 500 

uderzeń na minutę). Innym podejściem jest pomiar czasu relaksacji podłużnej z zastosowaniem 

restrospektywnie bramkowanej sekwencji 3D Intragate FLASH w połączeniu z metodą VFA. Ce-

lem zadania było porównanie wartości czasu relaksacji podłużnej próbki mięsa wyznaczonej przy 

pomocy sekwencji FLASH - VFA (TE 2.2 ms, TR 8 ms, FOV 32 x 32 x 8 mm3, macierz 125 x 125 

x 8, kąty odchylenia: 2°, 5°, 8°, 11°, 14°, 20°) z wartością uzyskaną przy pomocy techniki RA-

REVTR (RARE with Variable Repetition Time; TE 2.2 ms, TR: 300 ms, 500 ms, 800 ms, 1500 ms, 

3000 ms, 5500 ms) na skanerze Bruker 9.4T. Na rys. 8 widoczne są obrazy próbki mięsa uzyskane 

przy pomocy sekwencji FLASH dla różnych kątów odchylenia oraz mapa T1 obliczona na podsta-

wie tych obrazów z wykorzystaniem metody DESPOT1 (ang. driven equilibrium single-pulse obse-

rvation of T1). Czas relaksacji podłużnej w wokselu ulokowanym w centrum próbki wynosi 1722 ± 

132 ms. Wynik ten jest zgodny z wartością 1700 ± 75 ms otrzymaną przy pomocy sekwencji RA-

REVTR.  

 

Rysunek 8. Obrazy próbki mięsa uzyskane przy pomocy sekwencji FLASH dla kątów odchylenia: 2° (a), 5° 

(b), 8° (c), 11° (d), 14° (e), 20° (f). Mapa T1 obliczona na podstawie obrazów przy różnych kątach odchyle-

nia (g). 

Badania pilotowe do projektu grantowego. 
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4.8.2. Zastosowanie metabolomiki opartej na spektroskopii HR NMR do oceny toksyczności 

i skuteczności leczenia radiochemioterapią u chorych na raka regionu głowy i szyi Wykonaw-

cy: Ł. Boguszewicz, M. Sokół, K. Szczepanik, A. Bieleń, K. Składowski, A. Skorupa, M. Ciszek, 

M. Kijonka 

Cel 1: Analiza zmian w profilu metabolicznym surowicy krwi wywołanych radioterapią 

z uwzględnieniem korelacji z napromienioną objętością 

 

Badaną grupę stanowiło 106 pacjentów (79 mężczyzn, 27 kobiet) z nowotworami głowy i szyi 

w wieku od 41 do 79 lat. Pacjenci otrzymali leczenie samodzielną radioterapią (RT) lub radiotera-

pią skojarzoną z chemioterapią (CHRT) z intencją radykalną. RT była realizowana za pomocą 

4 schematów: 

 CONV (radioterapia konwencjonalna): 2 Gy na frakcję, 35 frakcji, dawka całkowita 70Gy, 

realizowana 5 dni w tygodniu przez 7 tygodni – 62 pacjentów (55 otrzymało CHRT, 7 RT); 

 CAIR (ang. continuous accelerated irradiation): 1.8 Gy na frakcję, 40 frakcji, dawka cał-

kowita 72 Gy, realizowana 7 dni w tygodniu  przez 6 tygodni – 22 pacjentów; 

 Manchester (ang. accelerated hypofractionated irradiation): 3 Gy na frakcję, 17 frakcji, 

dawka całkowita 51Gy realizowana 5 dni w tygodniu przez 3.5 tygodnia – 19 pacjentów; 

 SIB (ang. accelerated irradiation with simultaneous integrated boost): 2.2 Gy na frakcję do 

dawki całkowitej 66 Gy na guz (PTV1), 2 Gy na frakcję do dawki całkowitej 60 Gy na guz 

z marginesem (PTV2), 1.8 Gy na frakcję do dawki całkowitej 54 Gy na pola elektywne 

(PTV3), realizowane w 30 frakcjach, 5 dni w tygodniu przez 6 tygodni – 3 pacjentów. 

 

Objętości otrzymujące następujące dawki: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 i 70 Gy, obli-

czono za pomocą systemu planowania leczenia Varian Eclipse v.16 przy użyciu funkcjonalności 

„konwertuj poziom izodozy na strukturę”. Pacjenci leczeni schematem Manchester mieli istotnie 

statystycznie mniejsze objętości otrzymujące poszczególne dawki promieniowana (Rysunek 9). 

 

 
Rysunek 9. Porównanie objętości otrzymujących dawki: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 i 70 Gy w poszcze-

gólnych schematach RT. 

 

Każdy z pacjentów miał pobieraną surowicę krwi, w odstępach tygodniowych, poczynając 

od dnia poprzedzającego RT/CHRT do jego zakończenia. Próbki surowicy krwi zostały zmierzone 

na spektrometrze HR NMR o częstotliwości rezonansowej protonów 400 MHz. Otrzymane widma 
1H NMR zostały wykorzystane w analizach jedno- i wielowymiarowych.  
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Uwzględniając różnice w napromienianych objętościach oraz metodach leczenia, analizy wpływu 

RT na profil metaboliczny surowicy krwi przeprowadzono osobno dla następujących grup: 

 I – jednoczasowa CHRT, 

 II – RT w schematach CAIR/CONV/SIB 

 III – RT w schemacie Manchester 

 

Za pomocą ortogonalnej metody ortogonalnej analizy cząstkowych najmniejszych kwadra-

tów z analizą dyskryminacyjną (OPLS-DA) zidentyfikowano zmiany w profilu metabolicznym 

surowicy krwi zachodzące w kolejnych tygodniach leczenia (w porównaniu do początkowego pro-

filu metabolicznego) oraz dokonano identyfikacji metabolitów, których poziomy zmieniały się pod 

wpływem leczenia. Obserwowane zmiany dotyczyły głównie aminokwasów rozgałęzionych 

BCAA, alaniny, betainy, kreatyniny, glukozy, glutaminy, glicerolu, glicyny, glikolanu, lizyny, 

metanolu, N-acetyl-cysteiny, N-acetyl-glikoprotein (NAG), tyrozyny i związków lipidowych.  

Następnie, za pomocą wyznaczenia współczynnika korelacji rang Spearmana, sprawdzono, 

czy obserwowane zmiany w profilu metabolicznym surowicy krwi korelują z napromienianą obję-

tością. Otrzymano nieliczne istotne korelacje tylko w kilku przypadkach o wartości R wynoszącej 

> 0.5. W przypadku CHRT istotne dodatnie  korelacje dotyczyły głównie aminokwasów BCAA (w 

pierwszych tygodniach leczenia), kreatyniny oraz CRP. Dla RT wzrost NAG korelował z objęto-

ściami otrzymującymi dawki 60 i 70 Gy, zaobserwowano również ujemną korelację limfocytów 

z objętościami otrzymującymi od 5 do 50 Gy (w ostatnich tygodniach leczenia). W schemacie 

Manchester w pierwszym tygodniu leczenia zaobserwowano ujemne korelacje pomiędzy objęto-

ściami otrzymującymi od 5 do 40 Gy i glutaminą, glicyną oraz związkami lipidowymi przy 3.2 

ppm. Natomiast w 4 tygodniu leczenia zaobserwowano dodatnią korelację pomiędzy objętościami 

otrzymującymi od 10 do 40 Gy ze związkami lipidowymi przy 0.9 i 1.3 ppm. 

Dokonano również porównania zmian w profilu metabolicznym surowicy krwi dla grup I-

III. Na podstawie tej analizy ustalono, że zmiany w poziomach aminokwasów BCAA, glukozy, 

glutaminy, glicyny, metanolu i tyrozyny są charakterystyczne dla jednoczasowej CHRT (mogą 

wynikać z łącznego działania RT i chemioterapii). Natomiast zmiany poziomów glicerolu, glikola-

nu, związków lipidowych (z wyłączeniem lipidów przy 5.3 ppm), N-acetyl-cysteiny oraz NAG 

zarejestrowano we wszystkich trzech grupach. 

Podsumowując, RT i CHRT mają istotny wpływ na profil metaboliczny surowicy krwi, 

a obserwowane zmiany nasilają się wraz z trwaniem leczenia. Jednakże korelacje z napromienianą 

objętością są słabe i nie można wykluczyć ich przypadkowego charakteru. Może to wynikać z wy-

sokiej optymalizacji planów leczenia w badanej lokalizacji (głowa i szyja), skutkującej dużą osz-

czędnością tkanki zdrowej. 

 

Uzyskane wyniki zostały opublikowane w: 

 

Boguszewicz, Ł., Bieleń, A., Ciszek, M., Wendykier, J., Szczepanik, K., Skorupa, A., Mro-

chem-Kwarciak, J., Składowski, K., & Sokół, M. (2021). NMR-Based Metabolomics in Investi-

gation of the Radiation Induced Changes in Blood Serum of Head and Neck Cancer Patients and 

Its Correlation with the Tissue Volumes Exposed to the Particulate Doses. International Journal of 

Molecular Sciences, 22(12), 6310. https://doi.org/10.3390/ijms22126310 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/ijms22126310
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Cel 2: Analiza molekularnej odpowiedzi na chemioterapię indukcyjną i korelacja ze skutecznością 

leczenia 

 

Badaną grupę stanowiło 53 pacjentów w wieku 22-74 lata. Pacjenci otrzymali od jednego 

do trzech cykli chemioterapii indukcyjnej (iCHT) według jednego z trzech protokołów: TPF (doce-

taksel, cisplatyna, 5-fluorouracyl), PF (docetaksel, cisplatyna), PC (paklitaksel, karboplatyna). To-

lerancja leczenia była ocenia w skali CTCAE, natomiast oceny odpowiedzi na leczenie dokonano 

na podstawie porównawczych (przed i po iCHT) badań: fizykalnego, endoskopii, obrazowania 

diagnostycznego (CT, MRI lub PET/CT). Dodatkowo na podstawie badań obrazowych określono 

procentową regresję guza pierwotnego.   

Do analizy molekularnej odpowiedzi na iCHT wykorzystano próbki surowicy krwi pobrane 

przed i po iCHT. Widma 1H NMR zostały zmierzone na skanerze HR NMR o częstotliwości rezo-

nansowej protonów 400MHz. 

Za pomocą analizy OPLS-DA zidentyfikowano różnice w profilach metabolicznych suro-

wicy krwi przed i po iCHT. Wykazała ona spadek poziomów glukozy, alaniny oraz N-acetyl-

glikoprotein (NAG) oraz wzrost sygnałów lipidowych po iCHT. Przy czym obniżenie glukozy, 

alaniny i NAG było charakterystyczne dla mężczyzn (Rysunek 10).  

 

 
Rysunek 2. Zmiany we względnych poziomach metabolitów zidentyfikowanych na podstawie analizy OPLS-

DA dla próbek pobranych przed i po iCHT z podziałem na płeć pacjentów. 

 

W kolejnym kroku sprawdzono czy obserwowane zmiany w profilu metabolicznym korelu-

ją z kliniczną i radiologiczną odpowiedzią na leczenie (Tabela 2). W przypadku mężczyzn wzrost 

sygnałów lipidowych oraz spadek NAG po iCHT był istotnie skorelowany z regresją guza pierwot-

nego. W przypadku kobiet nie zaobserwowano korelacji odpowiedzi metabolicznej z odpowiedzią 

na leczenie. 

 

 

 

 

 



str. 45 

 

Tabela 2. Wyniki korelacji Spearmana między klinicznie i radiologicznie mierzoną odpowiedzią na leczenie a 

odpowiedzią metaboliczną na iCHT. 

 

 

Uzyskane wyniki zostały opublikowane oraz stanowią badania pilotażowe do przygotowywanego 

projektu grantowego: 

 

Boguszewicz, Ł., Bieleń, A., Jarczewski, J. D., Ciszek, M., Skorupa, A., Składowski, K., & 

Sokół, M. (2021). Molecular response to induction chemotherapy and its correlation with treat-

ment outcome in head and neck cancer patients by means of NMR-based metabolomics. BMC can-

cer, 21(1), 410. https://doi.org/10.1186/s12885-021-08137-4 

 

 

Zadanie 4.9. Predyspozycja germinalna do nowotworów neuroendokrynnych trzustki 

w oparciu o mutacje w genach naprawy DNA- BRCA1, CHEK2, MUTYH Wykonawcy: 

B. Jurecka-Lubieniecka, B. Michalik, P. Soczomski, A. Kotecka-Blicharz, E. Zembala-Nożyńska, 

M. Sczasny, M. Oczko-Wojciechowska, K. Hasse-Lazar, R. Gawlik, A. Romańczyk, P. Szymański, 

A. Syguła, D. Handkiewicz-Junak, B. Jarząb 

 

Przedmiotem badania były mutacje germinalne w genach naprawy DNA u chorych z po-

zornie sporadycznym nowotworem neuroendokrynnym trzustki (pNEN).  

Wadliwa naprawa DNA, powodując zmianę właściwości kodujących nici nukleotydowych, 

jest znaną przyczyną rozwoju rodzinnego jak i sporadycznego raka piersi, jajnika, prostaty, raka 

gruczołowego jelita grubego i trzustki (M-Scully R). W przebiegu klinicznym nowotwory rodzinne 

różnią się od nowotworów sporadycznych, podwyższonym ryzykiem zachorowania w młodym 

wieku i agresywnym fenotypem (71-105,106,109, 80-36). Występowanie mutacji wiąże się rów-

nież z możliwością spersonalizowania terapii celowanej molekularnie.  

W pNEN mutacje germinalne naprawy DNA nie zostały dotychczas przebadane, pomimo, 

iż jest to, po raku gruczołowym (PDAC), najczęstszy nowotwór trzustki. Ograniczenia wynikają z -

podkreślanej w większości opracowań – heterogenności przebiegu pNEN i rzadkości występowa-

nia nowotworu (78,11,1, 9). Dopiero postęp w technologiach sekwencjonowania oraz wzrost wy-

krywalności pNEN wskutek rozwoju czułych technik detekcji spowodował rozwój badań moleku-

larnych w pNEN. 

  Sekwencjonowanie całego genomu wykazało po raz pierwszy udział mutacji germinalnych 

genów naprawy DNA w kancerogenezie pNEN. Opublikowane przez International Cancer Ge-

nomme Consortium wyniki analizy 102 pacjentów z pNEN ujawniły u 10% chorych mutacje ger-

minalne w genach naprawy DNA: MUTYH, CHEK2 i BRCA (9b). Autorzy zwrócili uwagę na 

wysoką częstość mutacji germinalnych u chorych z pNEN pozornie sporadycznym, bez obciążają-
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cego wywiadu onkologicznego w kierunku chorób dziedziczonych drogą mutacji germinalnych 

genów naprawy DNA.  

Wymienione geny usuwają defekty DNA drogą wycięcia źle sparowanych nukleotydów 

(MMR mismatch repair) lub poprzez homologiczną naprawę podwójnych pęknięć (DSB) nici 

DNA. Obie drogi naprawy DNA skutecznie przeciwdziałają procesom nowotworzenia, bowiem 

zmniejszają możliwość wystąpienia niestabilności genomowej, silnie skorelowanej z kancerogene-

zą (M- Ciccia A, 70). W genie MUTYH zidentyfikowano dwie mutacje inaktywujące gen c. 

536A>g, p.Y179C i c.1187G>A, p.G396D, które są najczęstszymi w Europie mutacjami patogen-

nymi, natomiast mutacja G:C>T:A to nowy polimorfizm, który prowadzi do inaktywacji MUTYH 

tylko pNET. Białko CHEK2 bierze udział w naprawie DNA poprzez aktywację białek BRCA1 i 

BRCA2 na wczesnym etapie homologicznej naprawy podwójnych pęknięć nici DNA. Wykryte w 

pNET 4 patogenne mutacje genu CHEK2 powodują deficyt homologicznej naprawy (HRD). Po-

dobny skutek wywołują mutacje w genach BRCA1/2. Interesującym jest wykazanie w pNET mu-

tacji germinalnej w BRCA2 R3052W identycznej z wykrytą w raku gruczołowym trzustki. 

Jest to pierwsza i dotychczas jedyna, wspólna cecha molekularna tych odmiennych nowotworów 

trzustki. 

Rak gruczołowy trzustki (PDAC) jest rakiem o dużej złośliwości, 5-letnie przeżycie pozo-

staje poniżej 9%. Szansę na wydłużenie życia i poprawę jego jakości zyskali chorzy z rozpoznaną 

mutacją germinalną w genie naprawy DNA- BRCA2, pomimo 3,5- 10 krotnego wzrostu ryzyka 

rozwoju PDAC u nosicieli mutacji (67-30,31,32). BRCA-zależny defekt naprawy DNA zwiększa 

bowiem skuteczność terapii nakierowanych na uszkodzenie DNA jak pochodne platyny i inhibitory 

topoizomerazy oraz inhibitory PARP, co skutkuje poprawą rokowania (67-65-69).  Biorąc pod 

uwagę możliwość wcześniejszego wykrycia choroby oraz korzyści terapeutyczne, zalecono bada-

nie germinalne mutacji BRCA u wszystkich chorych z PDAC i członków ich rodzin (67-19,24-27). 

  W pNEN, w chorobie przerzutowej, są stosowane terapie targetowe nakierowane  na muta-

cje somatyczne w guzie. Ich efekt terapeutyczny jest ograniczony do wydłużenia o kilka miesięcy 

czasu do progresji (PFS), tylko w 5% przypadków wykazano redukcję wielkości guza. Jest to wy-

nikiem niskiej częstotliwość występowania targetowych mutacji somatycznych w guzie oraz bra-

kiem predykcyjnych biomarkerów do selekcji pacjentów (59-Jiao 2011, 11). Zindywidualizowany 

dobór leku wymagałby sprawdzenia obecności mutacji w guzie drogą biopsji gruboigłowej lub w 

pobranym operacyjnie fragmencie guza (90, 91, 93). Nie jest to możliwe w praktyce klinicznej, 

stąd dobór terapii jest empiryczny, oparty na kryteriach klinicznych (59). Badania nad wdrożeniem 

nowych terapii nie przyniosły korzyści klinicznych, stąd zainteresowanie nowymi możliwościami 

związanymi z występowaniem mutacji germinalnych naprawy DNA (58). Jednak opublikowane 

dotychczas wyniki analizy sekwencyjnej jedynie poszerzają naszą wiedzę o kancerogenezie w tym 

nowotworze. Zawierają również cenną informację dotyczącą konieczności zwiększenia czujności 

diagnostycznej, bowiem więcej niż oczekiwano „sporadycznych” pNEN powstaje wskutek mutacji 

germinalnych głównie w genach naprawy DNA. Natomiast nie można jeszcze wnioskować o ko-

rzyściach diagnostycznych i terapeutycznych, analogicznych dla innych nowotworów z wrodzo-

nym defektem naprawy DNA. Konieczne są badania uzupełniające wiedzę o związku z innymi 

chorobami dziedziczonymi drogą tej samej mutacji oraz wpływu danej mutacji na fenotyp choroby. 

Poprzez porównanie częstości występowania mutacji z wystąpieniem fenotypu choroby, można będzie 

wnioskować o penetracji mutacji. Ponieważ dostępne dane wskazują na możliwość występowania 

zróżnicowanego profilu genetycznego pNEN w obrębie populacji kaukaskiej, wskazane jest wyko-

nanie badania w populacji polskiej  (79-21,26).  
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Nasze badania mogą przyczynić się do pozyskania nowych informacji o mutacjach germi-

nalnych genów naprawy DNA w pNEN i stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad użytecz-

nością terapii wykorzystujących wadliwą naprawę DNA u chorych z pNET.  

Badanie rozpoczęto od kwalifikacji pacjentów do projektu badawczego, szczegółowego 

scharakteryzowania fenotypu grupy badanej oraz zebrania od każdego chorego wywiadu dotyczą-

cego chorób w rodzinie, zwłaszcza nowotworów dziedziczonych drogą mutacji germinalnych ge-

nów naprawy DNA. Po uzyskaniu  zgody Komisji Bioetycznej, pobrano oraz zabezpieczono krew 

obwodową pacjentów do badań DNA. 

 

Wyniki badań wstępnych 

Badania wstępne, zaplanowane i przeprowadzone przed projektem miały na celu 

przygotowanie odpowiednio dobranej grupy chorych z pNEN. Retrospektywnej analizie poddano 

145 pacjentów z rozpoznaniem nowotworu neuroendokrynnego trzustki, którzy pozostawali pod 

kontrolą Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej od 1999 do 2020 roku. 

Ocenie poddano cechy charakteryzujące pacjenta (wiek, płeć, data początku obserwacji i data 

diagnozy, czas obserwacji, aktualny stan ogólny wg ZUBROD), fenotyp choroby (stopień 

zróżnicowania histologicznego, zaawansowanie nowotworu według WHO i TNM, charakterystykę 

guza oraz lokalizację przerzutów) oraz sposób leczenia.  

Na podstawie przeprowadzonego z każdym chorym wywiadu, zebrano dane o chorobach 

nowotworowych w rodzinie, zwracając szczególną uwagę na nowotwory dziedziczone drogą 

mutacji w genach naprawy DNA 

 

Ogólna charakterystyka grupy  

 

Charakterystyka grupy badanej 

 Pacjenci (N) % SD 

Liczba pacjentów 145   

Kobiety 84 57,9  

Mężczyźni 63 42,1  

Średni wiek 64,4  12,3 

Mediana wieku 66   

Średni wiek diagnozy 59,8  12,5 

Stan ogólny pacjenta  

(wg ZUBROD) 

0,94   

Średni czas obserwacji 57,1  45,8 

Zgon 33 22,76  
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Charakterystyka fenotypu choroby 

 Liczba chorych % 

Grading   

G1 65 44,8 

G2 56 38,6 

G3 9 6,2 

Rozsiew 83 57,2 

Średnica guza (cm) 4,08  

Wieloogniskowość guza 7 4,8 

Guz pojedynczy 138 95,2 

Przerzuty   

Węzły chłonne 50 60,2 

Wątroba 58 69,9 

 13 15,7 

OUN 1 1,2 

Płuca 6 7,2 

Pierś 1 1,2 

Otrzewna 4 4,8 

Nadnercza 2 2,4 

 

Terapia Liczba chorych 

Leczenie operacyjne 84 

Wznowa po zabiegu 27 

Leczenie farmakologiczne 71 

     Analogi somatostatyny 69 

     Ewerolimus 16 

     Sunitynib 13 

Leczenie izotopowe 34 

Chemioterapia 20 

Radioterapia 0 

 

Kryteria włączenia 

1. Potwierdzony histopatologicznie lub cytologicznie nowotwór neuroendokrynny trzustki, 

rozpoznany w latach 1999 do 2020. Każde pierwotne rozpoznanie było weryfikowane 

w ośrodku referencyjnym - w Narodowym Instytucie Onkologii.  

2. Wyrażenie pisemnej zgody na udział w badaniu. 

3. Szczegółowo przeprowadzony wywiad rodzinny dotyczący chorób nowotworowych. 

 

Kryteria wyłączenia 

1. Brak potwierdzenia histopatologicznego nowotworu neuroendokrynnego trzustki w konsul-

tacji w Narodowym Instytucie Onkologii. 

2. Każda klinicznie istotna nieprawidłowość w wywiadzie lub stwierdzana obecnie, która zo-

stanie uznana przez głównego badacza i/lub współbadacza za przeciwwskazanie do włą-

czenia pacjenta ze względu na problemy z interpretacją danych lub bezpieczeństwem. 

3. Brak zgody pacjenta na udział w badaniu. 
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Po selekcji pacjentów wg kryteriów włączenia i wyłączenia z badania, do grupy badanej włączono 

102 osoby. Wszyscy chorzy, po zapoznaniu się z warunkami badania, wyrazili pisemną zgodę na 

udział w badaniu. We wrześniu br. uzyskano akceptację Komisji Bioetycznej Narodowego Instytu-

tu Onkologii Oddział w Gliwicach do przeprowadzenia badania.  

Dla celów badania pobrano i zabezpieczono krew obwodową 102 pacjentów. Próbki (ok. 2 ml) 

zostały pobrane jednorazowo w czasie rutynowych badań diagnostycznych.    

Przygotowano wniosek do Narodowego Centrum Nauki o sfinansowanie projektu badawczego 

OPUS 22 numer rejestracyjny 536201. 

 

4.10.1. Analiza histopatologiczna materiału z profilaktycznych tyreoidektomii pacjentów 

z mutacją protoonkogenu RET w korelacji z danymi klinicznymi, laboratoryjnymi i gene-

tycznymi Wykonawcy: M. Biskup-Frużyńska, E. Chmielik, M. Oczko-Wojciechowska, 

J. Krajewska, A. Czarniecka, B. Jarząb 

 

 W mijającym roku gromadzono literaturę oraz ustalono bazę przypadków pacjentów zopero-

wanych do 2017 r. 

Baza zostanie uzupełniona o przypadki zoperowane w latach 2017-2021. Po zebraniu bloczków 

parafinowych i wykonaniu preparatów mikroskopowych zostanie przeprowadzona analiza histopa-

tologiczna materiału. 

Zakładamy, że wstępne wyniki uda się przedstawić na Kongresie Polskich Towarzystw Nauko-

wych WOKÓŁ RAKA TARCZYCY w Gliwicach, 5-7 maja 2022 r. 

Będą one również przedmiotem publikacji. 

 

4.10.2. Porównanie dwóch systemów stopniowania złośliwości raka rdzeniastego tarczycy 

w materiale własnym NIO-PIB, Oddziału w Gliwicach Wykonawcy: E. Chmielik, M. Biskup-

Frużyńska, M. Suchorzepka, E. Zembala-Nożyńska, M. Chekan, E. Stobiecka, A.Czarniecka, 

M. Oczko-Wojciechowska, J. Krajewska, B. Jarząb 

  

 W 2021 r. sporządzono bazę 86 pacjentów chorych na raka rdzeniastego tarczycy, złożoną 

z 60 kobiet i 26 mężczyzn, ze średnią wieku 46 lat. W tej grupie 52 przypadki stanowi rak rdzenia-

sty sporadyczny, natomiast 34 przypadki to rak rdzeniasty dziedziczny. Wszyscy pacjenci mają 

przebadane mutacje germinalne i somatyczne w genie RET. Wyodrębiono grupę pacjentów 

MEN2A złożoną z 28 osób oraz grupę MEN2B złożoną z 18 osób. 

 W kolejnym etapie zostaną wyszukane, a następnie przejrzane preparaty mikroskopowe z guza 

i w razie potrzeby zostaną wykonane odpowiednie jakościowo kolejne  preparaty (ze skolekcjono-

wanych adekwatnie do bazy bloczków parafinowych) do dalszej oceny histopatologicznej.  

 Ocena ta będzie obejmować analizę utkania raka rdzeniastego pod kątem obecności martwicy, 

jej jakości (koagulacyjna czy niedokrwienna) i aktywności mitotycznej w 10 dużych polach widze-

nia.  

 Wyniki uzyskane z porównania obu systemów stopniowania raka rdzeniastego wg kryteriów 

mikroskopowych z badaniami genu RET  w populacji chorych leczonych w NIO-PIB w Gliwicach  

zostaną przedstawione na VI konferencji Raka Tarczycy w maju 2022 roku, a następnie będą 

przedmiotem publikacji. 
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 4.12.1. Nieparametryczny atlas MRI mózgowia - statystyczne metody analizy i wyznaczenie 

map prawdopodobieństwa określonych struktur mózgowia w przestrzeni standardowej Wy-

konawcy: M. Sokół, B. Bobek-Billewicz, M. Kijonka, D. Borys, Ł. Zarudzki, A. Skorupa, Ł. Bogu-

szewicz 

 W przekroju populacyjnym ośrodkowy układ nerwowy człowieka jest heterogeniczny – od 

narodzin po późną starość zachodzą w nim dynamiczne i złożone w swoim przebiegu zmiany wo-

lumetryczne, a zależą one od płci i szeregu innych powiązanych ze sobą czynników. Identyfikacja 

istotnych źródeł heterogeniczności w grupach normatywnych oraz eliminacja takich czynników 

(np. poprzez właściwe kryteria włączenia do grupy normatywnej) lub uwzględnienie ich poprzez 

odpowiednie poprawki, pozwalają na zbudowanie populacyjnych wzorców referencyjnych do de-

tekcji i porównań określonych cech, co jest szczególnie istotne w badaniach neuroobrazowych. 

W analizach danych populacyjnych zaleca się uwzględnienie tego zróżnicowania, a szczególnie 

podkreślane są trzy kwestie: wpływ wieku, płci oraz pochodzenia etnicznego. Pomimo tego, że 

kwestia zróżnicowania profili morfologicznych w przekrojach populacyjnych ludzi jest znana, po-

pulacja polska nie została jeszcze pod tym względem scharakteryzowana. Atlasy MRI odgrywają 

istotną rolę w wielu zagadnieniach związanych z analizą obrazów ośrodkowego układu nerwowego 

- zapewniają standardową przestrzeń współrzędnych do celów normalizacji przestrzennej obrazów 

o różnych modalnościach, jak również zawierają mapy probabilistyczne, które są implementowane 

w algorytmach segmentacyjnych opartych o wykorzystanie wzorca. Jednakże w badaniach morfo-

metrycznych podkreśla się, że atlasy MRI używane w analizach neuroobrazowych powinny być 

zbieżne lub jak najbliższe badanej populacji. Ponadto większość atlasów opiera się na statystykach 

parametrycznych i jest zaprojektowana tak, aby zapewnić reprezentację standardową mózgowia 

danej populacji przy założeniu gaussowskich rozkładów populacyjnych w obrębie wokseli. Nieste-

ty badania wykazały, że to założenie w przypadku rozkładów zawartości istoty szarej zdrowych 

populacji geriatrycznych nie jest prawdziwe, a co więcej może prowadzić do fałszywych wyników 

analiz klasyfikacyjnych chorób neurodegeneracyjnych.  Atlasy mózgowe są ważnym źródłem in-

formacji neuroanatomicznych, szczególnie użytecznych w aspekcie automatyzacji analiz obrazów 

– ich rola będzie rosła wraz z szerszym stosowaniem populacyjnych badań obrazowych. 

 Cel pracy: Utworzenie pierwszego polskiego subpopulacyjnego atlasu MRI ośrodkowego 

układu nerwowego, wraz z mapami probabilistycznymi zawartości struktur tkankowych, dla ho-

mogenicznej pod względem pochodzenia populacji polskiej (mieszkańcy Górnego Śląska), z po-

działem na subpopulacje młodszą i starszą oraz związane z płcią, co stanowiło podstawowy cel tej 

pracy.  

 Nieparametryczność rozkładu danych jest powszechna w dziedzinie analizy danych obrazo-

wych, ale w istocie zjawisko to można podzielić na dwa, zdecydowanie różne zagadnienia:  

1. Nieparametryczny rozkład intensywności pikseli w różnych obrazach MR – ten aspekt doty-

czy procesu klasyfikacji w algorytmach segmentacyjnych obrazów MR.  

2. Nieparametryczne rozkłady populacyjne danych obrazowych (np. informacje populacyjne na 

temat zawartości tkanek) w znormalizowanej przestrzeni położenia – zagadnienie to dotyczy pro-

cesu tworzenia szablonu (zwykle poprzez proste uśrednienie segmentowanych i ustandaryzowa-

nych przestrzennie map z danej populacji w celu uzyskania reprezentacji struktury w przestrzeni 

standardowej). 

 Istota opisywanej pracy dotyczy punktu 2, znacznie rzadziej podejmowanego w analizach. 

Aby określić wpływ metodologii, oba podejścia do tworzenia atlasów MRI: parametryczne oraz 

nieparametryczne, zostały porównane.  
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 Badania obrazowe mózgowia wykonano u 175 zdrowych dorosłych ochotników w przedziale 

wiekowym od 20 do 66 roku życia (♂:♀=68:108). Do analizy zależności wolumetrycznych oraz 

utworzenia subpopulacyjnych atlasów MRI wyselekcjonowano 96 zdrowych dorosłych ochotników 

(♂:♀=42:54). Pozostała część grupy badanych – N = 75 (♂:♀=22:53) – posłużyła jako źródło da-

nych walidacyjnych otrzymanych modeli dla przeprowadzenia obiektywnych i nieobciążonych 

analiz porównawczych.  

 Atlasy MRI mózgowia powstały w oparciu o mapy prawdopodobieństwa tkankowego (TPM). 

Okazało się, że koncepcja nieparametryczna jest poprawna nie tylko dla map GM zdrowych osób 

starszych, jak dotychczas postulowano w piśmiennictwie, ale także dla wszystkich klas (GM, WM 

oraz CSF), bowiem niezależnie od wieku i płci, w każdej z badanych struktur dane nie miały roz-

kładów gaussowskich, lecz charakteryzowały się rozkładami skośnymi i leptokurtycznymi (tabela 

2 w publikacji). Porównanie parametrycznych oraz nieparametrycznych podejść do tworzenia atla-

sów wykazało, że niezależnie od badanej subpopulacji mapy probabilistyczne zawartości struktur 

tkankowych różnią się w sposób statystycznie istotny i mają różne cechy wolumetryczne (tabela 3 

w publikacji). Nieparametryczne mapy TPM istoty białej oraz płynu mózgowo-rdzeniowego ce-

chują się mniejszymi objętościami struktur WM oraz CSF w porównaniu do objętości wyznaczo-

nych dla parametrycznych map TPM, zarówno dla całości populacji, jak i z podziałem na płeć oraz 

wiek. Z kolei objętości GM map nieparametrycznych były mniejsze dla wszystkich map probabili-

stycznych. Ponadto, dokonano różnicowania nieparametrycznych map probabilistycznych specy-

ficznych dla określonych subpopulacji (z podziałem na płci oraz grupy wiekowe). W ustandaryzo-

wanej przestrzeni położenia, objętość struktur istoty szarej (TPM) uzyskana z nieparametrycznego 

atlasu jest większa u kobiet w porównaniu do objętości atlasu mężczyzn. Z kolei otrzymane objęto-

ści map probabilistycznych struktur WM i CSF kobiet są mniejsze w stosunku do atlasu mężczyzn 

(tabela 4 w publikacji). Wykazano również atrofię struktur istoty szarej osób starszych oraz wzrost 

udziału płynu mózgowo-rdzeniowego w stosunku do atlasu osób młodych (tabela 5 w publikacji). 

Wpływ zastosowania parametrycznych i nieparametrycznych map TPM na sam proces segmentacji 

został również porównany na niezależnej grupie walidacyjnej. Statystycznie istotne różnice w seg-

mentowanych objętościach płynu mózgowo-rdzeniowego oraz istoty szarej zostały uzyskane przy 

zastosowaniu różnych map probabilistycznych (tabela 6 i rysunek 10 w publikacji). Wyznaczone 

objętości GM są większe, gdy w procedurze segmentacji używa się atlasu nieparametrycznego, 

podczas gdy uzyskane objętości CSF są istotnie mniejsze.  

 Użycie atlasów reprezentatywnych dla danej grupy populacyjnej zwiększa dokładność analiz, 

poprawia istotność statystyk, zmniejsza ryzyko potencjalnych błędów systematycznych i jest nie-

zbędne do detekcji różnic między populacjami, co szczególnie mocno zaznacza się przy porówny-

waniu grup etnicznych.  

 Atlasy utworzone w wyniku realizacji niniejszego zadania badawczego zostały udostępnione 

na stronie użytkowników klastra obliczeniowego Ziemowit (https://www.ziemowit.hpc.polsl.pl/) 

jako wzorce przestrzeni standardowej subpopulacji polskiej do celów normalizacji przestrzennej, 

jak również do zastosowania w algorytmach segmentacyjnych ośrodkowego układu nerwowego.  

 Ważnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego porównania parametrycznych i niepara-

metrycznych atlasów MRI jest stwierdzenie niesłuszności odgórnego przyjmowania założenia do-

tyczącego rozkładów gaussowskich danych i bezkrytyczne stosowanie miar parametrycznych na 

etapie konstruowania map probabilistycznych.  

 Podsumowując, różnorodność populacyjna, jej najróżniejsze aspekty sprawiają, że nie istnieje 

jeden uniwersalny atlas ludzkiego mózgowia. Z tego też względu konieczne jest tworzenie specy-
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ficznych, nieparametrycznych atlasów ludzkiego mózgu z uwzględnieniem czynników takich jak: 

wiek, płeć czy też różnorodność etniczna.  

Wyniki zadania badawczego zostały zaprezentowane w następujący sposób: 

• Publikacja: Damian Borys, Marek Kijonka, Krzysztof Psiuk-Maksymowicz, Kamil Gorczew-

ski, Łukasz Zarudzki, Maria Sokół, and Andrzej Świerniak (2021); Non-parametric MRI Brain 

Atlas for the Polish population; September 2021 Frontiers in Neuroinformatics; DOI: 

10.3389/fninf.2021.684759 (IF=4.081). 

• Część pracy doktorskiej Marka Kijonki zatytułowanej: Big data w medycynie - analiza obra-

zów MRI i widm 1H MRS przy zastosowaniu technik data mining. Promotor: prof. dr hab. Maria 

Sokół. Praca złożona w Dziale Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych NIO-PIB Gliwice. 

 

4.13. Wykorzystanie fuzji deformacyjnej w brachyterapii Wykonawcy: M. Szlag, A. Cholewka, 

A. Pruefer, M. Stąpór-Fudzińska, P. Wojcieszek, M. Stankiewicz, S. Kellas-Ślęczka, T. Krzysztofiak, 

P. Lelek, K. Ślosarek 

 Celem badania była ocena przydatności fuzji deformacyjnej do sumowania dawek promienio-

wania jonizującego u pacjentów leczonych brachyterapią z powodu zmian wieloogniskowych lub 

brachyterapią wieloetapową.  

 Z powodu złożoności badanego zagadnienia w pierwszej kolejności analizie poddano problem 

sumowania dawek w brachyterapii wieloogniskowego raka skóry, regionu głowy  

i szyi, leczonego techniką kontaktową z użyciem aplikatorów indywidualnych. 

 

 W brachyterapii sumowanie dawek fizycznych, pochodzących z kilku etapów leczenia wyma-

ga wykonania fuzji obrazów tomograficznych, na podstawie których poszczególne rozkłady dawek 

zostały obliczone. W przypadku regionu głowy i szyi ruchomość i elastyczność narządów we-

wnętrznych oraz ich wypełnienie nie jest duże, w porównaniu z innymi regionami anatomicznymi. 

Można by zatem przypuszczać, że zastosowanie tzw. sztywnej fuzji obrazów będzie wystarczającą 

metodą pozwalającą przetransformować rozkład dawki z wcześniejszego leczenia na aktualną to-

mografię. Jednak obecność aplikatora w trakcie badania obrazowego oraz czas jaki upłynął pomię-

dzy kolejnymi sesjami terapeutycznymi może utrudniać użycie sztywnej fuzji do sumowania da-

wek fizycznych sprawiając, że otrzymane rezultaty będzie cechować niska wartość kliniczna. Wy-

korzystanie fuzji deformacyjnej, umożliwiającej adaptację dawki z wcześniejszych etapów leczenia 

do aktualnej sytuacji anatomicznej, ma zatem za zadanie zmniejszyć niepewność otrzymanej sumy 

dawek fizycznych, a tym samym umożliwić poprawną ocenę narażenia narządów krytycznych na 

dawkę zdeponowaną w trakcie całego cyklu leczenia. 

 

a) Materiał i metodologia 

 Przeprowadzone badanie było próbą zastosowania algorytmu fuzji deformacyjnej, stanowiącej 

element  nowoczesnego oprogramowania Velocity (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA), 

wspomagającego planowanie radioterapii do analizy planów leczenia u pacjentów leczonych 

z powodu zmian wieloogniskowych raka skóry oraz leczonych brachyterapią kontaktową. 

Do analizy wybrano siedmioro pacjentów. Czterech z nich miało cztery zmiany, dwoje było leczo-

nych z powodu 3 zmian i tylko jeden pacjent miał dwie zmiany.  
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Dla każdego pacjenta wybrano badanie podstawowe (najnowsze badanie TK) i do niego fuzjowano 

każde wcześniejsze badanie. W sumie otrzymano zbiór siedemnastu fuzji. Każda  

z fuzji była wykonana trzykrotnie (trzema różnymi technikami). Pierwszą z technik była fuzja 

sztywna (bez deformacji bryły), drugą techniką była fuzja deformacyjna, a trzecią fuzja struktural-

na (fuzja deformacyjna wspomagana strukturami). 

W pracy porównywano wartości dawek: maksymalnej (punktowej), D0.1cm3 oraz D2cm3 obliczonych 

dla struktury będącej zewnętrznym obrysem pacjenta. Wartości tych parametrów porównano z ich 

wartościami otrzymanymi po przeniesieniu rozkładu dawki na nową bryłę tomograficzną (po wy-

konaniu fuzji). Założono, że wartości tych parametrów nie powinny znacząco różnić się od swoich 

wartości pierwotnych. 

 

b) Wyniki  

 Badanie miało wykazać czy otrzymane dawki po transformacji każdą z technik będą istotnie 

różnić się od swoich wartości pierwotnych, a tym samym która z fuzji umożliwia najdokładniejsze 

dopasowanie dwóch brył tomograficznych. 

 Obliczono wartości mediany dla dawek: maksymalnej, D0.1cm3 oraz D2cm3 dla każdego rodzaju fuzji 

oraz dla wartości pierwotnych. Zbadano różnice pomiędzy wartościami pierwotnymi a wartościami 

otrzymanymi dla każdej fuzji. Istotne statystycznie różnice ( p ≤ 0.05 test Wilcoxona) pomiędzy 

wartościami pierwotnymi, a po transformacji zaobserwowano dla wartości dawek maksymalnych 

dla wszystkich rodzajów fuzji. W przypadku parametru D0.1cm3 brak różnic wykazano tylko w przy-

padku fuzji strukturalnej, natomiast parametr D2cm3 nie różnił się od wartości pierwotnych zarówno 

w przypadku fuzji sztywnej jak i strukturalnej (Tabela 1). 

Tabela 1. 

Parametr do-

zymetryczny 

D max D0.1cm3 D2cm3 

fuzja org D R S org D R S org D R S 

mediana 9,16 39,2 17 11,8 7,7 16,4 10,1 8,15 6 7,6 6,8 5,8 

 

*org – rozkład dawki pierwotny 

**D – fuzja deformacyjna 

*** R – fuzja sztywna 

**** S – fuzja strukturalna 

Wyniki analizy wskazują, że w przypadku brachyterapii kontaktowej najlepiej zastosować fuzję 

deformacyjną wspomaganą strukturami (strukturalną), natomiast do analizy rozkładu dawek nie 

należy wykorzystywać dawki maksymalnej gdyż wartość tego parametru jest zbyt czuła na nie-

pewności wynikające z transformacji z użyciem algorytmów deformacyjnych.  

 

Planowane jest opublikowanie otrzymanych wyników. 

 

 



str. 54 

 

4.14.1 Profil metylacji DNA komórek raka rdzeniastego tarczycy w odniesieniu do czynników  

molekularnych i klinicznych Wykonawcy: M. Oczko-Wojciechowska, J. Żebracka-Gala, M. Cie-

ślicka, J. Krajewska, A. Czarniecka, E. Chmielik, A. Pawlaczek, R. Cyplińska, A. Pfeifer, D. Rusi-

nek, D. Kula, M. Kowalska, E. Zembala-Nożyńska, T. Tyszkiewicz, M. Halczok, A. Kotecka-

Blicharz, P. Tudrej, A. Zajkowicz,  A. Chorąży, I. Domińczyk,  B. Jarząb 

 

 W pierwszym etapie badania wykonana została analiza poziomu metylacji 60 guzów raka 

rdzeniastego tarczycy pochodzących od 58 pacjentów.  

Zbiór stanowiły fragmenty guza raka rdzeniastego tarczycy pobrane śródoperacyjnie, w 30 prób-

kach wykryto mutacje w genie RET, w 18 wykryto mutację genów RAS, a w 3 wykryto mutacje 

zarówno w genie RET jak i RAS. Do analizy włączono również 9 próbek, które nie charakteryzo-

wały się mutacjami w obu genach. Analizowano  ponad 450,000 miejsc podlegających metylacji 

(CpG) rozmieszczonych w całym genomie. Różnicujące CpG charakteryzowały się następującymi 

 

Opracowano algorytm przetwarzania danych pochodzących z mikromacierzy metylacyjnych na 

podstawie 4 publikacji podanych poniżej, co pozwoliło na przygotowanie półautomatycznej selek-

cji istotnie różnicujących wysp CpG pomiędzy analizowanymi grupami oraz ich adnotację i wizua-

lizację. 

1. Maksymowicz et al. „A cross-package Bioconductor workflow for analysing methylation 

array data”, 2016 

2. Mancikova et al. „Multilayer OMIC Data in Medullary Thyroid Carcinoma Identifies the 

STAT3 Pathway as a Potential Therapeutic Target in RETM918T Tumors”, 2018 

3. Chen et al. „Discovery of cross-reactive probes and polymorphic CpGs in the Illumina In-

finium Human Methylation450 microarray”, 2013 

4. Ritchie et al. „Limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and mi-

croarray studies”, 2015 

 

Wykazano, że wyselekcjonowane sondy CpG istotnie różnicują grupy próbek z różnymi mutacjami 

inicjującymi pod względem poziomu metylacji oraz różnymi wynikami leczenia.   

 

Analizę przeprowadzono w 5 podgrupach: 

 

1. Materiał z guza z wykrytą mutacją genu RET vs materiał z guza z wykrytą mutacją w genie  

RAS 

2. Materiał z guza z wykrytą mutacją genu RET vs materiał z pozostałych guzów 

3. Materiał z guza od pacjentów z remisją vs materiał z guza od pacjentów  

z przetrwałą chorobą strukturalną 

4. Materiał z guza od pacjentów z remisją vs materiał z guza od pacjentów  

z przetrwałą chorobą biochemiczną  

5. Materiał z guza z wykrytą mutacją genu RAS  vs materiał z pozostałych guzów 

 

W chwili obecnej podjęto współpracę z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 

w celu opracowania metody walidacji uzyskanych wyników. Z tego względu zaplanowano konty-

nuację projektu w roku 2022. 
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Forma prezentacji wyników: 

Dagmara Rusinek, Małgorzata Kowalska, Marta Cieślicka, Jadwiga Żebracka-Gala, Aleksandra 

Pfeifer, Agnieszka Pawlaczek, Tomasz Tyszkiewicz, Ewa Chmielik, Agnieszka Czarniecka, Barba-

ra Jarząb, Jolanta Krajewska, Małgorzata Oczko-Wojciechowska. Assessment of the gene 

expression and methylation profile in the medullary thyroid cancer tumor in search of molecular 

markers of TKI resistance. EORTC-PAMM Virtual Meeting 21-22 kwiecień 2021; prezentacja 

ustna.  

 

4.14.2 Ocena występowania genów fuzyjnych w komórkach guza raka rdzeniastego tarczycy 

oraz korelacja z czynnikami klinicznymi Wykonawcy: M. Oczko-Wojciechowska, M. Kowalska, 

J. Krajewska, T. Tyszkiewicz, J. Żebracka-Gala,  M. Cieślicka,  A.  Czarniecka,  E.  Chmielik,  

A. Pawlaczek, R. Cyplińska,  A.  Pfeifer,  D. Rusinek,  D.  Kula,  E.  Zembala-Nożyńska,  T.  Gaw-

lik, A. Kotecka-Blicharz 

 

 Postać dziedziczna raka rdzeniastego tarczycy jest następstwem mutacji proto-onkogenu RET 

(Rearranged During Transfection). Somatyczne mutacje genu RET są obecne również w 40-70% 

w sporadycznej postaci MTC, a w populacji polskiej stanowią około 30% wszystkich somatycz-

nych mutacji MTC. Fuzje genowe są rzadko opisywane w raku rdzeniastym tarczycy i obecnie 

dostępne są dwa doniesienia opisujące pojedyncze próbki raka rdzeniastego tarczycy, w których 

wykryto fuzje genowe. Z tego względu podjęto szeroką ocenę występowania rearanżacji genowych 

w raku rdzeniastym. 

 W pierwszym etapie wykonano badanie w kierunku oceny występowania genów fuzyjnych w 

39 próbkach tkankowych sporadycznego raka rdzeniastego tarczycy oraz w 4 próbkach guza chro-

mochłonnego nadnerczy, który oprócz raka rdzeniastego tarczycy jest drugim charakterystycznym 

nowotworem dla zespołu MEN.  

 Do analizy fuzji wyizolowano RNA z próbek tkankowych pobranych śródoperacyjnie Wyko-

rzystano zestaw pozwalający na wykrycie fuzji i mutacji punktowych w genach: AKT1, ALK, 

AXL, BRAF, CCND1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, NRG1, NTRK1/2/3, PPARG, RAF1, RET, 

ROS1, THADA, EGFR, H-N-RAS, RET, BRAF. Analizę wykonywano z zastosowaniem aparatu 

MiniSeq Illumina. 

 Zmiany punktowe wykryto w 36 próbkach i w większości dotyczyły genów RET i RAS. Na-

tomiast w 6 próbkach wykryto fuzję genu ALK z transkryptem długiego niekodującego RNA. Oba 

geny znajdują się na chromosomie 2. Leżą obok siebie, dlatego można podejrzewać, że jest to fuzja 

„read-through”. Fuzja ta została wykryta w glejaku wielopostaciowym, liniach komórkowych mię-

saka Ewinga, a także, zgodnie z informacją w bazie FusionHub, w zdrowych tkankach. Z tego 

względu obecnie analizowane jest jej znaczenie w raku rdzeniastym tarczycy. Zaplanowano konty-

nuację projektu w roku 2022. 

Forma prezentacji wyników: 

Dagmara Rusinek, Małgorzata Kowalska, Marta Cieślicka, Jadwiga Żebracka-Gala, Aleksandra 

Pfeifer, Agnieszka Pawlaczek, Tomasz Tyszkiewicz, Ewa Chmielik, Agnieszka Czarniecka, Barba-

ra Jarząb, Jolanta Krajewska, Małgorzata Oczko-Wojciechowska. Assessment of the gene 

expression and methylation profile in the medullary thyroid cancer tumor in search of molecular 

markers of TKI resistance. EORTC-PAMM Virtual Meeting 21-22 kwiecień 2021; prezentacja 

ustna. 
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4.14.3 Identyfikacja mutacji patogennych predysponujących do zachorowania na raka piersi 

u kobiet do 39 roku życia. Badanie uzupełniające diagnostykę genetyczną raka piersi Wyko-

nawcy: J. Pamuła-Piłat, K. Tęcza, A. Zajkowicz, M. Kalinowska-Herok, M. Mazur, M. Lisik, 

J. Huszno 

 

 Do badań zakwalifikowano 215 pacjentek NIO Gliwice (2002-2018) z rakiem piersi zdiagno-

zowanym do 39 r.ż. Analizy mutacji i sekwencjonowanie genu TP53 wykonano w grupie 200 ko-

biet. Procentowy udział zidentyfikowanych zmian genetycznych w badanej grupie wynosił odpo-

wiednio: zmiana 3020insC w genie NOD2 - 6,5%, zmiana w genie CHEK2: c.470C/T - 5%, 

del5395 – 1,5%, c.444+1G>A -1,5%, c.1100delC-1%, zmiana w genie PALB2: c.509_510delGA 

1,5% i c.172_175delTTGT -1%, zmiana w genie NBS1 - c.657_661delACAAA – 1%.  

 Nie stwierdzono obecności analizowanych zmian w genach ATM i PTEN w badanej grupie 

pacjentek. U dwóch pacjentek stwierdzono jednoczesne występowanie dwóch germinalnych zmian  

(przypadek 1: nosicielka delecji eksonu 8 i 9 genu i c.1100delC w genie CHEK2; przypadek 2: 

nosicielka delecji c.657_661delACAAA w genie NBS1 i zmiany c.470C>T w genie CHEK2). 

Analizy przeprowadzono metodami ASA-PCR, RFLP-PCR i multiplex PCR z materiału genetycz-

nego wyizolowanego z limfocytów krwi obwodowej. 

 Wykonano sekwencjonowanie wszystkich eksonów genu TP53 wraz z przyległymi intronami.  

 W badanej grupie zidentyfikowano jedną nosicielkę germinalnej zmiany patogennej c.637C>T 

p.(Arg213*) w eksonie 6 genu TP53. Zidentyfikowany wariant prowadzi do pojawienia się dodat-

kowego kodonu stop, co skutkuje wcześniejszą terminacją systetyzowanego białka p53. Pozostałe 

wykryte zmiany u badanych pacjentek w genie TP53 miały charakter łagodny. 

 

Wnioski:  

1. Głównym czynnikiem ryzyka raka piersi nadal pozostają mutacje w genie BRCA1 lub 

BRCA2. Ze względu na brak technicznych możliwości przeprowadzenia wykonania badania NGS 

w latach poprzedzających kwalifikację pacjentek do niniejszego grantu, nie posiadamy wiedzy 

dotyczącej występowania mutacji rzadkich lub specyficznych rodzinnych zmian patogennych 

w genach BRCA w badanej grupie pacjentek. Na podstawie własnych obserwacji wyników z badań 

NSG zlecanych aktualnie w poradni genetycznej przypuszczamy, że w tej grupie kobiet będzie 

występował odsetek zmian rzadkich predysponujących do wystąpienia nowotworu w młodym wie-

ku. Analiza mutacji NGS w kilku lub kilkunastu genach wpływających na ryzyko wystąpienia raka 

piersi wydaje się kolejnym zalecanym etapem diagnostycznym grupy badanej.  

2. Częstość występowania mutacji w genie PALB2 wynosi 1,5% jednakże ze względu na impli-

kacje kliniczne jest konieczne oznaczanie zmian w genie PALB2 w standardowej diagnostyce ge-

netycznej. Obecność mutacji PALB2 przekłada się procedury kliniczne dlatego aktualnie prioryte-

towo zleca się w/w badania w Poradni Genetycznej NIO Gliwice pacjentkom z rakiem piersi. Mu-

tacje w genach CHEK2 i NBS1 mogą modyfikować ryzyko pojawienia się choroby.  

3. U jednej pacjentki stwierdzono wariant patogenny w genie TP53. Wyniki analiz sekwencjo-

nowania genu TP53 w grupie pacjentek z Poradni Genetycznej wskazują na podobny odsetek wy-

stępowania zmian jak w powyższym badaniu. Niska częstotliwość występowania zmian patogen-

nych w genie TP53 utwierdza w przekonaniu, że kwalifikacja do badania powinna być oparta o 

ścisłe kryteria charakterystyczne dla zespołu Li-Fraumeni lub Li-Fraumeni like. 
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4. Wg najnowszych rekomendacji ASCO i NCCN badanie techniką NGS genów BRCA1/2, 

PALB oraz m.in. genów ATM, PTEN i TP53 powinno być standardem diagnostyki onkologicznej 

umożliwiającym wprowadzenie optymalnej terapii u kobiet z rakiem piersi.  

 

Najważniejsze osiągniecia: 

• W badanej grupie zidentyfikowano zmiany patogenne i prawdopodobnie patogenne (wg bazy 

danych ClinVar) w genach wysokiego i pośredniego ryzyka u około 19% pacjentek z rakiem piersi 

zdiagnozowanym do 39 roku życia, u których nie wykryto mutacji założycielskich w genach 

BRCA1 i BRCA2 charakterystycznych dla populacji polskiej. 

• Aktualnie pacjentkom Poradni Genetycznej priorytetowo zleca się wykonanie analizy zmian 

w genach BRCA1/2 i PALB2. Uzupełniająco wykonywane jest badanie zmian w genach CHEK2 

i TP53. 

 

Doniesienia zjazdowe: 

• Artur Zajkowicz, Magdalena Mazur, Magdalena Kalinowska-Herok, Karolina Tęcza, Małgo-

rzata Lisik, Joanna Huszno, Jolanta Pamuła-Piłat Analiza wariantów genetycznych predysponują-

cych do zachorowania na raka piersi u kobiet przed 39 r.ż. V Kongres Onkologii Polskiej, 20-

23.10.2021; ID zgłoszenia 1878 – prezentacja ustna: Jolanta Pamuła-Piłat 

• Magdalena Kalinowska-Herok, Magdalena Mazur, Karolina Tęcza, Joanna Łanuszewska, 

Iwona Domińczyk, Ewa Grzybowska, Jolanta Pamuła-Piłat. The devil is in the details – analysis of 

mutation in a moderate-penetrance genes: CHEK2, PALB2, NBS1 or NOD2 in patients with breast 

cancer. Gliwickie Spotkania Naukowe, 22-23.11.2019, Gliwice 

 

Przygotowano publikację typu Case Report: 

Małgorzata Lisik, Magdalena Kalinowska-Herok, Karolina Tęcza, Magdalena Mazur, Artur Zaj-

kowicz, Ewa Grzybowska, Jolanta Pamuła-Piłat. Is there an association between 509_510delGA 

PALB2 mutation and anemia and leukopenia after radiotherapy in breast cancer patients? – a case 

report. Publikacja wysłana do czasopisama Oncology in Clinical Practice w dniu 08.12.2021 

 

4.15. Analiza przydatności klinicznej wolumetrycznego systemu klasyfikacji zaawansowania 

nowotworów głowy i szyi Wykonawcy: A. Cortez, M. Miszczyk, A. Krzywoń, A. Wilk, M. Krzem-

pek, Z. Kołosza, E. Staniewska 

 

 Głównym celem projektu było opracowanie systemu klasyfikacji zaawansowania nowotwo-

rów głowy i szyi w oparciu o dane wolumetryczne oraz ocena przydatności takiego klasyfikatora 

w oparciu o dane kliniczne i patologiczne. 

Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem istniejących zgromadzonych danych dotyczą-

cych objętości guza (ang. gross tumor volume, GTV) oraz danych klinicznych i patologicznych dla 

pacjentów z rakiem głowy i szyi (ang. head and neck cancer, HNC) (liczebności pacjentów ujętych 

w bazie danych: 228). Zmienne objętości guza pierwotnego (ang. primary gross tumor volume, 

GTV-P) i przerzutowych węzłów chłonnych (ang. nodal gross tumor volume, GTV-N) oraz tGTV 

(suma GTV-N i GTV-P) porównano z siódmą edycją klasyfikacji TNM. 
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 Mediana całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS) wyniosła 30,3 miesiąca. W anali-

zie za pomocą krzywej ROC (ang. receiver operating characteristic, ROC), tGTV miało najwyż-

szy obszar pod krzywą (AUC) wynoszący 0,66, a następnie GTV-P (AUC 0,64), GTV-N (AUC 

0,62) i TNM (AUC 0,6). Mediana OS dla chorych z tGTV ⩽32,2 ml wynosiła 40,5 miesiąca, w 

porównaniu z 15,4 miesiąca dla >32,2 ml (p < 0,001). Próg ten pozwolił na uzyskanie istotnej sta-

tystycznie różnicy w przeżyciu pomiędzy przypadkami w IV stopniu zaawansowania TNM z małą 

i dużą objętością guza (p < 0,001). Mimo że zarówno TNM, jak i tGTV osiągnęły istotność staty-

styczną w analizie jednoczynnikowej, tylko tGTV pozostało niezależnym czynnikiem progno-

stycznym w analizie wieloczynnikowej (hazard ratio 1,07, przedział ufności 1,02-1,12, p = 0,008). 

 

Wyniki opisanych analiz zostały opublikowane: 

1. Miszczyk M., Staniewska E., Jabłońska I., Lipka-Rajwa A., Stawiski K., Tarnawski R. Vo-

lumetric staging in radiotherapy for oropharyngeal cancers. Tumori 2021 Oct 9. ISSN: 

0300-8916. doi: 10.1177/03008916211050959 (IF = 1.707, MNiSW – 40 pkt) 

 

4.16. Opracowanie sygnatur prognostycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca, szyjki 

i trzonu macicy, prostaty i nowotworach ośrodkowego układu nerwowego z wykorzystaniem 

ilościowej radiomiki (ang. radiomics) oraz parametrów klinicznych, w oparciu o obrazowanie 

PET-CT, CT i MRI Wykonawcy: A. Cortez, M. Miszczyk, A. Wilk, M. Krzempek, A. Krzywoń, 

Z. Kołosza, I. Jabłońska, Ł. Magrowski, O. Masri, P. Grządziel, M. Szymala-Cortez 

 

 Głównym celem projektu jest wyodrębnienie cech radiomicznych, w oparciu o obrazowanie 

PET-CT, CT i MRI u pacjentów onkologicznych, które będą korelować z  cechami klinicznymi 

i patologicznymi. Takie opracowanie zestawu cech radiomicznych może wspomagać dokładność 

diagnostyczną, prognostyczną i predykcyjną istniejącego systemu podejmowania decyzji klinicz-

nych. Projekt jest nakierowany na niedrobnokomórkowego raka płuca, szyjki i trzonu macicy, pro-

staty i nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. 

 Badania prowadzone są z wykorzystaniem już istniejących, zgromadzonych danych z obrazo-

wania PET-CT, CT i MRI oraz danych klinicznych i patologicznych (dysponujemy danymi dla 

niedrobnokomórkowego raka płuca, szyjki i trzonu macicy, prostaty i nowotworów ośrodkowego 

układu  nerwowego; w zależności o typu raka liczebności grup pacjentów mieszczą się w zakresie 

100-500).  

 W bieżącym roku analizie poddano dane obrazowe dotyczące niedrobnokomórkowego raka 

płuca. Po zebraniu kolekcji zdjęć CT wykonano ręczną i automatyczną segmentację oraz dokonano 

stosownie wyboru obszaru zainteresowania (ROI). Następnie przeprowadzono ekstrakcję cech 

opierając się o wykorzystanie istniejących gotowych narzędzi bioinformatycznych (Pyradiomics, 

InsightToolKit) w celu uzyskania zestawu cech zgodnych z Inicjatywą Standaryzacji Biomarkerów 

Obrazowych (ang. Image Biomarker Standarization Initiative). Obecnie trwa modelowanie staty-

styczne oparte o fuzję danych radiomicznych oraz cech klinicznych pacjenta. 

Uzyskane wyniki stanowią część publikacji dotyczącej zidentyfikowania określonych cech radio-

micznych, których ocena będzie pomocna w podejmowaniu decyzji klinicznych.  
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5.1. Wpływ czynników genetycznych, w tym wariantów polimorficznych genów naprawy 

DNA i transporterów z rodziny ABC, na toksyczność i skuteczność chemioterapii Wykonaw-

cy: E. Grzybowska, M. Olbryt, D. Butkiewicz, we współpracy z I KRTChT, II KRTChT, OCHD 

i Poradnią Genetyki Onkologicznej 

 

 Prowadzono badania nad polimorfizmami w genach związanych z dystrybucją i wchłania-

niem/wydalaniem leków platynowych. Przeprowadzono analizę danych literaturowych (baza Pub-

Med) i wybrano panel SNP o częstości w populacji Europejskiej >5% wg dbSNP. Wstępną identy-

fikację wariantów wykonano w grupie 200 pacjentów z rakiem regionu głowy i szyi leczonych 

chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny.  

 Przy użyciu testu Oncomine™ Pan-Cancer Cell-Free Assay oraz platformy do sekwencjono-

wania Ion Torrent (ThermoFisher Scientific) wykonano sekwencjonowanie 30 próbek (guz FFPE 

i biopsja płynna) pochodzących od 14 pacjentów. Zidentyfikowano łącznie 17 wariantów patogen-

nych w 14 genach; między innymi w genach TP53, CTNNB1, CCND1, MET, MAP2K1 i GNAS. 

Analiza porównawcza dwóch metod (QPCR vs NGS) wykazała wysoką zgodność wyników mię-

dzy tymi technikami dla  mutacji BRAF 9915), natomiast niższą dla mutacji pozostałych (28%). 

Uzyskane wyniki wykazały zarówno potencjał, jak i ograniczenia profilowania genetycznego biop-

sji płynnej przy użyciu HD technologii i platformy Ion Torrent oraz testu Oncomine™ Pan-Cancer 

Cell-Free Assay. 

 

Publikacja: 

Magdalena Olbryt, Marcin Rajczykowski, Wiesław Bal, Anna Fiszer-Kierzkowska, Alexander 

Jorge Cortez, Magdalena Mazur, Rafał Suwiński and Wiesława Widłak;  “NGS Analysis of Liquid 

Biopsy (LB) and Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE) Melanoma Samples Using Oncomi-

ne™ Pan-Cancer Cell-Free Assay”, Genes 2021, 12(7), 1080; 

https://doi.org/10.3390/genes12071080 

  

5.2. Wpływ komórek mikrośrodowiska nowotworowego na skuteczność terapii przeciwnowo-

tworowej Wykonawcy: R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Jarosz-Biej, J. Czapla, S. Matuszczak, 

E. Pilny, A. Drzyzga, P. Wojcieszek, A. Szymańska-Żytecka, A. Zielińska, Z. Urbaś 

 

W terapii nowotworów, poza komórkami nowotworowymi, celem są komórki prawidłowe 

im towarzyszące, tworzące tzw. mikrośrodowisko nowotworowe, tj. komórki naczyń krwiono-

śnych, makrofagi TAM, fibroblasty, limfocyty oraz neutrofile TAN. Mikrośrodowisko nowotwo-

rowe reguluje tworzenie się naczyń krwionośnych oraz hamuje przeciwnowotworową aktywność 

układu odpornościowego, np. poprzez polaryzację komórek w kierunku pronowotworowego feno-

typu: makrofagów TAM do  M2 oraz neutrofili TAN do N2. Prowadzi to do ucieczki komórek 

nowotworowych spod nadzoru układu odpornościowego, wspierając tym samym wzrost guza 

i powstawanie przerzutów. Stąd, odpowiednia aktywacja układu odpornościowego może prowadzić 

do przeprogramowania pro-nowotworowego mikrośrodowiska guza w kierunku przeciwnowotwo-

rowym, a tym samym do niszczenia komórek nowotworowych. 

STING to nowy cel immunologiczny, który aktywuje odpowiedź komórek T przeciwko komórkom 

nowotworowym. Białko to odgrywa bardzo ważną rolę w odporności wrodzonej. Indukuje produk-

cję interferonów typu I. Ostatnie prace wskazują, że aktywacja białka STING hamuje wzrost guza, 
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ale nie powoduje całkowitego wyleczenia. Dlatego wydaje się konieczne połączenie takiej terapii 

z dodatkowymi czynnikami. 

Celem zadania badawczego jest zbadanie kombinacji czynnika antynaczyniowego z czyn-

nikiem immunostymulującym, aktywującym białko STING. 

 

W ramach zadania wykonano doświadczenia terapeutyczne z użyciem związku 

przeciwnaczyniowego DMXAA oraz brachyterapii w zahamowaniu wzrostu guzów czerniaka 

mysiego. Stosując taką kombinację związków zaobserwowano znamienne statystycznie 

zahamowanie wzrostu guzów czerniaka. Jednak zahamowanie było wyłącznie widoczne w grupie, 

która najpierw była napromieniana, a następnie podawano czynnik antynaczyniowy. Odwrotna 

kombinacja znosiła efekt terapeutyczny obu czynników stosowanych w terapii (Ryc.1). Właściwa 

kombinacja czynników terapeutycznych zwiększała liczbę cytotoksycznych limfocytów 

Tmakrofagów o fenotypie przeciwnowotworowym oraz komórek NK (Ryc.2). 

 

 
Ryc. 1. Zahamowanie wzrostu guzów mysiego czerniaka po kombinacji DMXAA z  brachyterapią. 
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Ryc. 2. Infiltracja guzów komórkami układu odpornościowego po terapii kombinowanej DMXAA z brachyte-

rapią. 

 

 

W ramach zadania badawczego zaprojektowano i wykonano terapię skojarzoną z użyciem agonisty 

białka STING – cGAMP oraz związku antynaczyniowego – kombretastatyny. W takiej kombinacji 

zaobserwowano skuteczne zahamowanie wzrostu guzów mysiego raka piersi – 4T1 (Ryc. 3). 

 

 
Ryc. 3. Zahamowanie wzrostu guzów mysiego raka sutka po kombinacji kombretastatyny z cGAMP. 

 

Za pomocą barwienia z użyciem luminolu obrazowano naciek neutrofilów po podaniu cGAMP 

w guzach leczonych myszy. Zaobserwowano, że podanie cGAMP powoduje naciek neutrofilów 

pomiędzy 6 a 24 godziną po podaniu związku (Ryc. 5). 

 



str. 62 

 

 
Ryc. 5. Naciek neutrofilów po podaniu agonisty białka STING – cGAMP. 

 
Za pomocą barwień immunohistochemicznych wykazano wzrost liczby cytotoksycznych limfocy-

tów T CD8+ w guzach myszy leczonych samym cGAMP. Barwienia makrofagów wykazały nato-

miast wzrost makrofagów przeciwnowotworowych o fenotypie M1 w grupie myszy, którym poda-

wano cGAMP w kombinacji z kombretastatyną (Ryc. 6). 
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Ryc. 6. Wpływ terapii kombinowanej (cGAMP z kombretastatyną) na infiltrację guzów limfocytami T CD8+ 

oraz makrofagami. 

 
Zaobserwowano także znamienny statystycznie wzrost liczby napływających komórek NK w gru-

pie myszy, które otrzymywały zarówno cGAMP jak i kombretastatynę. Obserwowano również 

spadek liczby nowotworowych naczyń krwionośnych w grupie myszy leczonych terapią kombino-

waną, jak i w grupie, która otrzymywała samą kombrestastynę (Ryc. 7). 

   

 
 
Ryc. 7. Wpływ terapii kombinowanej (cGAMP z  kombretastatyną) na infiltrację  guzów komórkami NK oraz 

liczbę naczyń krwionośnych w guzie. 
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Podsumowując, zauważono większą skuteczność terapeutyczną stosowanej kombinacji związków 

przeciwnaczyniowych (DMXAA oraz CA4P) z czynnikami immunostymulującymi (cGAMP oraz 

brachyterapią). W grupie myszy, które otrzymywały terapię skojarzoną zauważono zwiększony 

naciek cytotoksycznych limfocytów T CD8+, makrofagów o fenotypie M1 oraz komórek NK. 

 

Przeprowadzone badania były finansowane z projektu grantowego nr UMO-2018/31/B/NZ5/01825 

pt.:„Aktywacja białka STING skojarzona z czynnikiem antynaczyniowym jako nowe rozwiązanie 

terapii przeciwnowotworowej” (kierownik - dr Ryszard Smolarczyk, OPUS) oraz projektu granto-

wego nr UMO- 2019/35/N/NZ5/02506 pt.:„Wpływ aktywacji białka STING na polaryzację neutro-

fili w mikrośrodowisku nowotworowym” (kierownik – mgr Alina Drzyzga, PRELUDIUM).  

 

Wyniki opublikowano w pracy: 

1. The Proper Administration Sequence of Radiotherapy and Anti-Vascular Agent-DMXAA 

Is Essential to Inhibit the Growth of Melanoma Tumors; Wykonawcy:  Drzyzga A, Ci-

choń T, Czapla J, Jarosz-Biej M, Pilny E, Matuszczak S, Wojcieszek P, Urbaś Z, Smolar-

czyk R. Cancers (Basel). 2021 Aug 4;13(16):3924. doi: 10.3390/cancers13163924. 

[IF=6,639] 

 

Wyniki przeprowadzonych prac w ramach zadania badawczego zaprezentowano również na 

dwóch konferencjach naukowych:  
 

 VI Międzynarodowej Konferencji “Perspektywy Onkologii Molekularnej” w Warszawie 

(„Combination of the STING protein agonist (cGAMP) and the anti-vascular agent - com-

bretastatin - as an effective murine breast cancer therapy”. Ryszard Smolarczyk, Alina 

Drzyzga, Justyna Czapla, Sybilla Matuszczak, Ewelina Pilny, Tomasz Cichoń) oraz  

 XXV Gliwickich Spotkaniach Naukowych („Anticancer effect of vascular disrupting agent 

(CA4P) in combination with STING agonist (cGAMP) in murine breast cancer and mela-

noma therapy”. Ryszard Smolarczyk, Alina Drzyzga, Justyna Czapla, Sybilla Matuszczak, 

Ewelina Pilny, Tomasz Cichoń).  

 

 

Planowane jest także przygotowanie publikacji naukowej dotyczącej zbadania skuteczności 

kombinacji związków antynaczyniowych z immunostymulacją za pomocą cGAMP. 

 

Dodatkowo, w ramach zadania badawczego zaprojektowano i wykorzystano system dostarcza-

nia przeciwnowotworowej cytokiny IL-12 za pomocą komórek mezenchymalnych. Wykazano, że 

podanie takich modyfikowanych komórek zmniejsza objętość guzów, a także zmniejsza liczbę 

przerzutów doświadczalnych czerniaka mysiego. Po podaniu komórek mezenchymalnych MSC/IL-

12 zaobserwowano zmniejszenie gęstości naczyń, zwiększenie liczby przeciwnowotworowych 

makrofagów M1 i cytotoksycznych limfocytów T CD8+ w guzach leczonych myszy. 

 

Wyniki opublikowano w pracy: „Mesenchymal stromal cells as carriers of IL-12 reduce primary 

and metastatic tumors of murine melanoma”. Kułach N, Pilny E, Cichoń T, Czapla J, Jarosz-Biej 

M, Rusin M, Drzyzga A, Matuszczak S, Szala S, Smolarczyk R. Sci Rep. 2021 Sep 

15;11(1):18335. doi: 10.1038/s41598-021-97435-9 [IF=4,379]. 
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5.3. Wpływ niskich dawek frakcyjnych promieniowania jonizującego na cytotoksyczny efekt 

karboplatyny i paklitakselu w komórkach raka narządów głowy i szyi Wykonawcy: D. Słoni-

na, D. Szeliga, B. Biesaga, M. Głowala-Kosińska, Ł. Sroka, T. Rutkowski 

 

Cel i uzasadnienie projektu 

Głównym celem zadania badawczego było zidentyfikowanie molekularnych mechanizmów warun-

kujących większą wrażliwość komórek nowotworowych na niskie dawki frakcyjne (LDFR 4x0,5 

Gy) w porównaniu do dawki konwencjonalnej 2 Gy, gdy skojarzono je z chemioterapią. Zrozumie-

nie molekularnych mechanizmów  wpływu niskich dawek frakcyjnych (≤ 0,5 Gy) na cytotoksycz-

ny efekt chemioterapeutyków jest niezbędne do szerszego zastosowania zjawiska nadwrażliwości 

na niskie dawki promieniowania (HRS - low dose hyper-radiosensitivity) w terapii chorych na za-

awansowane nowotwory. 

 

Materiał i metody 

Badania prowadzono na czterech liniach komórkowych raka narządów głowy i szyi, w tym dwóch 

HRS-dodatnich (z potwierdzonym efektem nadwrażliwości na niskie dawki promieniowania) 

i dwóch HRS-ujemnych. Promieniowrażliwość komórek oraz status HRS oceniano testem klono-

gennym z wykorzystaniem cytofluorymetru z sorterem (FACS plating technique). W tym celu ko-

mórki napromieniano dawkami od 0,1 Gy do 4 Gy promieniowania X 6MV. Wpływ niskich dawek 

frakcyjnych (LDFR) 4x0,5 Gy i dawki pojedynczej 2 Gy na karboplatynę i paklitaksel  oceniano 

testem klonogennym oraz immunofluorescencyjnymi testami ognisk pATM i H2AX (ocena kine-

tyki indukcji i naprawy dwuniciowych uszkodzeń DNA).  

 

Wyniki  

Do chwili obecnej badania przeprowadzono na dwóch liniach raka narządów głowy i szyi FaDu 

oraz SCC-25. 

1. Oceniono promieniowrażliwość komórek linii FaDu i SCC-25 i wykazano (po raz pierwszy), że 

komórki FaDu są HRS-dodatnie, natomiast komórki SCC-25 są HRS-ujemne (Ryc. 1). Występo-

wanie zjawiska HRS w komórkach FaDu potwierdzono modelem indukowanej naprawy (IR).  
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Ryc. 1. Krzywe przeżycia. Każdy punkt reprezentuje średnią ± SEM z 6-7 eksperymentów. Linią czerwoną 

zaznaczono dopasowanie modelu IR (efekt HRS w linii FaDu), linią niebieską dopasowanie modelu LQ (brak 

efektu HRS w linii SCC25). 

 

2. Porównano chemiouwrażliwiający efekt niskich dawek frakcyjnych LDFR (4x0,5 Gy) i dawki 

pojedynczej 2 Gy na paklitaksel i karboplatynę w komórkach HRS-dodatniej linii FaDu. W pierw-

szej kolejności ustalono stężenie paklitakselu i karboplatyny hamujące wzrost komórek FaDu 

o 50% (IC50). IC50 paklitakselu = 1 nM, IC50 karboplatyny = 0,05 µg/ml. W schemacie z napro-

mienianiem, komórki traktowano cytostatykiem (IC50), a 24 h później napromieniano dawką 2 Gy 

lub dawkami frakcyjnymi 4x0,5 Gy podawanymi w ciągu 2 dni (z przerwą 6 godzinną między 2 

dziennymi frakcjami).  

Badania wykazały istotnie większy (p=0,0261) chemiouwrażliwiający wpływ LDFR 4x0.5 Gy na 

paklitaksel (mniejsze przeżycie) w porównaniu do dawki 2 Gy (Ryc. 2).  Natomiast wpływ LDFR 

4x0,5 Gy na karboplatynę nie różnił się istotnie od wpływu dawki pojedynczej 2 Gy (p=0,0564).  

Wyniki dla HRS-ujemnej linii SCC-25 są w trakcie analizy.  

 

Ryc. 2. Przeżywalność komórek FaDu po działaniu  promieniowania 2 Gy lub LDFR 4x0,5 Gy oraz paklitak-

selu (po lewej) lub karboplatyny (po prawej). Każdy słupek reprezentuje średnią ± SEM z 4-5 eksperymen-

tów.  
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Podsumowanie 

W odniesieniu do HRS-dodatnich komórek raka narządów głowy i szyi FaDu:  

1. Niskie dawki frakcyjne (LDFR 4 x 0,5 Gy) potęgują cytotoksyczny efekt paklitakselu i karbopla-

tyny.  

2. Uwrażliwiający efekt LDFR 4 x 0.5 Gy na paklitaksel jest istotnie większy  

niż pojedynczej dawki 2 Gy. 

 

Powyższe wyniki były prezentowane (wystąpienie ustne) na konferencji:  

V Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 20-23.10.2021 

D. Szeliga, Ł. Sroka, M. Głowala-Kosińska, B. Biesaga, T. Rutkowski, D. Słonina.  

Badania mechanizmu chemiouwrażliwiającego działania niskich dawek promieniowania jonizują-

cego w komórkach raka narządów głowy i szyi. 

Nowotwory tom 6, supl. II, str. 8-9 (2021) 

 

Powyższe wyniki będą przedmiotem publikacji: Chemopotentiating effects of low dose fractionat-

ed radiation on paclitaxel and carboplatin in head and neck cancer cell lines. 

 

5.4. Retrospektywna i prospektywna ocena związku klinicznego przebiegu choroby z podło-

żem genetycznym oraz ocena skuteczności różnych sposobów leczenia dla weryfikacji stan-

dardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z rozpoznaniem raka 

przytarczyc Wykonawcy: B. Jurecka-Lubieniecka, B. Michalik, A. Kotecka-Blicharz, T. Gawlik, 

E. Zembala-Nożyńska, M. Sczasny, J. Siewińska 

 

Rak przytarczyc (RP) jest bardzo rzadkim nowotworem, dlatego dane literaturowe z analizy prze-

biegu klinicznego, podłoża genetycznego, oceny zaawansowania, powikłań i czynników rokowni-

czych są nieliczne. Nie ma ustalonego systemu oceny zaawansowania i systemu klasyfikacji ryzyka 

nawrotu /zgonu. Zabieg operacyjny jest preferowanym sposobem leczenia. Nie ma jednak wyraź-

nego konsensusu w odniesieniu do postępowania po operacji. Radioterapia nie jest rutynowo sto-

sowana w leczeniu adiuwantowym. Uważa się, że RP jest raczej oporny na radioterapię. Chemiote-

rapia nie jest rutynowo stosowana. W przypadku kiedy rak staje się nieoperacyjny zaleca się postę-

powanie farmakologiczne w celu kontroli hiperkalcemii. Brak jest jednak publikacji dotyczących 

efektów tej terapii. Wobec skąpych danych literaturowych, dotyczących analizy klinicznego prze-

biegu, czynników prognostycznych choroby oraz oceny skuteczności postępowania terapeutyczne-

go, uznano za zasadne dokonanie takiej oceny. 

 

A. Część retrospektywna obejmowała analizę dokumentacji 49 chorych z 

             rozpoznaniem raka przytarczyc postawionym w latach 1987 - 2017, którzy byli  

             diagnozowani i leczeni w naszym zakładzie w latach 1995-2018. 
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W 2021 r. lekarz Barbara Michalik pod przewodnictwem promotora dr hab. n. med. Beaty Jurec-

kiej - Lubienieckiej przygotowała i złożyła manuskrypt rozprawy doktorskiej  „Ocena klinicznego 

przebiegu, podłoża genetycznego, czynników prognostycznych i skuteczności różnych sposo-

bów leczenia, celem dokonania próby standaryzacji postępowania diagnostycznego i terapeu-

tycznego u chorych z rozpoznaniem raka przytarczyc”, który oczekuje recenzji.  

 

Manuskrypt będzie również podstawą do dwóch artykułów, które planuje się opublikować w „En-

dokrynologii Polskiej”. 

I. „Clinical course of parathyroid carcinoma based on own experience”  

„Przebieg kliniczny raka przytarczyc na podstawie własnych doświadczeń” 

(załącznik 1 + piśmiennictwo) 

II. „Own experience in the treatment of parathyroid cancer”  

„Doświadczenia własne w leczeniu raka przytarczyc” 

(załącznik 2 + piśmiennictwo) 

 

Część retrospektywna umożliwiła: 

1. Wyznaczenie wartości średnich i median przedoperacyjnych stężeń Ca++ oraz PTHin, co 

może być pomocne dla przedoperacyjnego rozpoznania raka przytarczyc. 

2. Określenie fenotypu raka przytarczyc (na podstawie oceny przebiegu klinicznego: zaawan-

sowania miejscowego i ogólnego, stanu hormonalnego i biochemicznego, powikłań oraz nawro-

tów). 

3. Określenie genotypu: zmiany w genie CDC73 (HRPT2) stwierdzono u 6,25% badanych w 

tym kierunku, a rozpoznana u jednej chorej zmiana w genie MEN1 wskazuje, że PNP w zespole 

MEN1 nie wyklucza RP, natomiast zmiany w tych genach nie były czynnikami ryzyka nawrotu 

choroby (p>0.05). 

4. Identyfikację czynników ryzyka wpływających na wystąpienie zdarzeń: 

- morfologicznych (wznowy miejscowe, przerzuty odległe, progresja morfologiczna)  

- biochemicznych (nawrót / późne ujawnienie się PNP, progresja biochemiczna). 

5. Identyfikację czynników ryzyka wystąpienia zgonu. 

6. Zidentyfikowanie czynników rokowniczych w RP  (na podstawie analizy czynników ryzy-

ka zdarzeń morfologicznych / biochemicznych i zgonu). 

7. Wysunięcie wniosków, mogących służyć próbie standaryzacji postępowania terapeutycz-

nego i nadzoru przebiegu choroby  (na podstawie oceny efektów terapii i analizy czynników ryzyka 

zgonu). 

 

B. Część prospektywna badania planowana jest jako projekt naukowo-badawczy w latach 2022-

2024. 
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5.5. Ocena predykcyjnego i prognostycznego znaczenia cytokin proangiogennych, wykładni-

ków nasilenia stanu zapalnego, markerów uszkodzenia narządowego oraz parametrów hema-

tologicznych u chorych na raka regionu głowy i szyi, niedrobnokomórkowego raka płuca 

oraz nowotwory układu krwiotwórczego Wykonawcy: A. Chmura, R. Deja, A. Kowalska, 

Ł. Boguszewicz, T. Rutkowski, A. Wygoda, P. Polanowski, C. Szymczyk, J. Wierzgoń. Ł. Krakow-

czyk, A. Idasiak, B. Smolska-Ciszewska, M. Giglok, M. Sokół, A. Maciejewski, R. Suwiński, S. Gie-

bel, K. Składowski 

 

 Celem programu badawczego była analiza zależności pomiędzy stężeniem osteopontyny 

(OPN), rozpuszczalnym receptorem VEGF-1 (sFlt-1) – białek związanych z niedotlenieniem i an-

giogenezą oraz wskaźników czerwonokrwinkowych a wynikami leczenia u chorych na raka regio-

nu głowy i szyi (RGiSz) oraz niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP).  

 

 Badania OPN i morfologii krwi wykonano u 800 chorych, erytropoetyny (Epo) u 228, recepto-

rów erytropoetynowych (EpoR) u 74, natomiast u sFlt-1 205 u chorych na raka płaskonabłonkowe-

go regionu głowy i szyi.  Mediana wieku wynosiła 68 lat. Badania laboratoryjne wykonano przed 

i po leczeniu. Morfologię krwi wykonano za pomocą analizatora hematologicznego Sysmex XE-

2100, badanie Epo wykonano metodą chemiluminescencji enzymatyczne wzmocnionej (Immulite 

2000xPi), sFlt-1 metodą elektrochemiluminescencji (Cobas 801), stężenie OPN i EpoR wykonano 

metodą ELISA na analizatorze Elisa-Mat. Analizie poddano grupę chorych na raka: nosogardła 

(5%), jamy ustnej (7%), gardła środkowego (31%), gardła dolnego (13%), krtani (44%), zakwalifi-

kowanych do radioterapii (RT) (41%), chemio-radioterapii (ChT/RT) (28%) lub indukcyjnej ChT 

z następową ChT/RT lub RT (31%). 

 W grupie chorych z obniżonym stężeniem Hb (poniżej 11 g/ml) przed leczeniem wykazano 

ujemną korelację z młodą frakcją retikulocytów (IFR) (p=0,0001), Epo (p=0,0001) i OPN 

(p=0,0001) oraz dodatnią korelację z sFlt1 (p=0,04). Stwierdzono, że u chorych z wyższą liczbą 

retikulocytów (Ret) (p=0,01) oraz IFR (p=0,03) czas przeżycia wolnego od choroby (DFS) był 

istotnie krótszy od DFS chorych, u których liczba Ret i IFR była poniżej przyjętej wartości odnie-

sienia. Dodatkowo, zaobserwowano niższy odsetek przeżyć z wyleczeniem lokoregionalnym 

(LRC) u chorych z wyższym stężeniem Epo od LRC chorych, oraz u których EPO było poniżej 

wartości mediany. Również wyższe od 8,9 mIU/ml stężenie Epo przed leczeniem związane było 

z gorszym rokowaniem chorych (p=0,0001). W analizie wielowariantowej stężenie Epo było nieza-

leżnym (od cechy T, N i anemii) czynnikiem prognostycznym p=0,04. U chorych z stwierdzoną 

anemią stężenie OPN było istotnie wyższe (95 ng/ml) od stężenia OPN u chorych bez anemii (65 

ng/ml). Stwierdzono, że u chorych z wyższym stężeniem OPN przed leczeniem (p=0,02) oraz po 

leczeniu (p=0,05)  czas przeżycia wolnego od choroby (DFS) był istotnie krótszy od DFS chorych, 

u których stężenie OPN był poniżej przyjętej wartości odniesienia. W analizie jednoczynnikowej 

OPN przed leczeniem było niezależnym czynnikiem prognostycznym czasu przeżycia całkowitego 

(OS).  

Po leczeniu stwierdzono, że u chorych z anemią istnieje ujemna korelacja z młodą frakcją retikulo-

cytów (IFR) (p=0,0001) oraz  Epo (p=0,0006).  

Dodatkowo, stwierdzono że chorzy zakwalifikowani do indukcyjnej chemioterapii z następową 

chemio/radioterapią mieli statystycznie wyższe stężenia Epo w porównaniu z grupą chorych leczo-

nych samodzielną RT lub ChT/RT.  
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 Drugą grupę badaną stanowiło 129 chorych leczonych z powodu NDRP. Stopień zaawanso-

wania klinicznego oceniono jako IA (2%), IB (3%), IIA (3%), IIB (4%), IIIA (37%), IIIB (35%), 

IV (19%). Mediana wieku wynosiła 64 lata. Chorych leczono za pomocą samodzielnej RT - 42 

chorych, u 75 zastosowano ChT/RT, a 12 chorych otrzymało ChT. W badanej grupie chorych stę-

żenie Hb niższe od 12 g/dl miało 56% badanych. U chorych ze stwierdzoną niedokrwistością zaob-

serwowano, w porównaniu do pozostałych chorych, istotnie wyższy odsetek: Retic (p=0,003), IFR 

(p=0,0001), wyższą Ret-Hb  (p=0,001) oraz stężenie Epo (p=0,0001). Dodatkowo stwierdzono, że 

u chorych z wysokim odsetkiem IFR oraz wysokim stężeniem Epo czas przeżycia całkowitego 

(OS) był istotnie krótszy od OS chorych, u których stężenie było poniżej przyjętej wartości odnie-

sienia. Wyższe od 16,9 mIU/ml stężenie Epo oraz wyższy odsetek IRF – 8,79% przed leczeniem 

związane były z gorszym rokowaniem dla tej grupy chorych. 

 U pacjentów onkologicznych niedokrwistość jest częstą chorobą, która może wpływać na 

skuteczność leczenia. Uzyskane powyższe wyniki wskazują na wzrost wydzielania endogennej Epo 

ze względu na hipoksję w guzie oraz subkliniczną hipoksję organizmu. Parametrem odzwierciedla-

jącym intensywne działanie endogennej Epo jest zwiększona liczba retikulocytów i młodych form 

retikulocytów. Anemia, u chorych na RGiSz oraz NDRP, przed leczeniem posiada komponentę 

wzmożonej lecz nieefektywnej erytropoezy, o czym świadczą podwyższone stężenie Epo i wskaź-

niki młodych form krwinek czerwonych. Ten efekt kompensacyjny odzwierciedla jednak złe roko-

wanie, które być może jest konsekwencją aktywacji sEpoR w tej grupie pacjentów. 

Brak korelacji pomiędzy obniżonym stężeniem Hgb, a wskaźnikami odnowy układu czerwono-

krwinkowego, w tym z młodymi formami retikulocytów u chorych po leczeniu systemowym praw-

dopodobnie wiążę się z mielosupresyjnym działaniem ChT na szpik kostny (RGiSz).Wzrost stęże-

nia Epo oraz wtórnie wskaźniki laboratoryjne pobudzenia erytropoezy, przed leczeniem, są nieko-

rzystnymi czynnikami predykcyjnymi, związanymi z większym prawdopodobieństwem niewyle-

czenia, wystąpienia wznowy czy przerzutu odległego.  

 Dodatkowo wykazano, że OPN przed i po zastosowanej terapii może odgrywać ważną rolę 

w procesie progresji guza i tworzenia przerzutów (RGiSz). Stężenie OPN wzrasta podczas leczenia  

i wskazuje na wczesny odczyn popromienny (RGiSz).  

 W kolejnym roku planuje się kontynuację badań, w tym oznaczenie EpoR i sFlt-1, OPN 

w większej grupie chorych.  

 Kolejnym celem programu badawczego było przeanalizowanie zależności pomiędzy wskaźni-

kami stanu zapalnego oraz stanu odżywienia w aspekcie odpowiedzi organizmu na rozwijający się 

proces nowotworowy oraz zastosowanego leczenia u chorych na RGiSz poddanych leczeniu opera-

cyjnemu oraz radio i radio/chemioterapii. Analizie poddano grupę 408 chorych u których wykona-

no badanie CRP oraz morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych , u 335 – stężenie albumi-

ny, natomiast u 145 stężenie prealbuminy. Badania wykonano u chorych na raka gardła górnego 

(4%), środkowego (39%), dolnego (13%), krtani (36%) oraz raka jamy ustnej (8%), zakwalifiko-

wanych do radioterapii samodzielnej (53%) lub skojarzonej z chemioterapią (47%). U 47% cho-

rych rozpoznano zaawansowanie raka w stopniu T1-2, u pozostałych 53% - w stopniu T3-4. Cechę 

N0 stwierdzono u 31%, a cechę N+ u 69% chorych. Morfologię krwi obwodowej z różnicowaniem 

krwinek białych, stężenie białka CRP albuminy oraz prealbuminy wykonano przed leczeniem. 

W trzystopniowej skali mGPS przyjęto: mGPS 0 dla CRP < 10 mg/l i albuminy > 35 g/l, mGPS 1 

dla CRP > 10 mg/l i albuminy > 35 g/l oraz mGPS 2 dla CRP > 10 mg/l i albuminy < 35 g/l. Anali-

za jednoczynnikowa wykazała, że podwyższona liczba leukocytów (WBC) (p=0.002), wysoki 

wskaźnik NLR (p=0,03) są czynnikami wpływającymi na krótszy czas przeżycia wolnego od cho-

roby (DFS). Również znamienny wpływ na DFS miał wysoki wskaźnik mGPS (p=0.006), wysokie 
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stężenie: prealbumny (p=0,04), albuminy (p=0,03) oraz CRP (p=0,0023). Dodatkowo wykazano, 

że wysoka liczba WBC (p=0,001), NLR (p=0,01) oraz CRP (p=0,03) są złym czynnikiem progno-

stycznym czasu przeżycia całkowitego w tej grupie chorych.  

 U pacjentów z rakiem głowy i szyi po radioterapii w monoterapii lub w skojarzeniu po che-

mioterapii wysokie początkowe poziomy WBC, NLR, CRP oraz niskie stężenie prealbuminy 

i albuminy  wydają się przewidywać gorsze wyniki leczenia. Niski poziom wskaźników zapalnych, 

takich jak liczba leukocytów, liczba neutrofili, mGPS i wysoka liczba limfocytów może być zwią-

zana z dłuższym OS w tej grupie pacjentów 

 

 Ostatnim celem programu badawczego było potwierdzenie przydatności lipokainy związanej 

z żelatynazą neutrofilii (NGAL), jako markera uszkodzenia nerek (wyprzedzającego wzrost stęże-

nia kreatyniny i cystatyny C, która być może pozwoli na zastosowanie interwencji klinicznej 

w postaci redukcji bądź odstawieniu leków o działaniu nefrotoksycznym.  

 Wykonano badania NGAL, kreatyniny oraz kreatyniny w moczu w grupie 117 chorych na 

raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi.  NGAL stanowi wskaźnik wczesnego uszkodzenia 

nerek. Bierze udział w ostrych i przewlekłych procesach zapalnych oraz onkogenezie. Celem pracy 

była analiza zależności pomiędzy stężeniem NGAL, a poziomem kreatyniny w surowicy i moczu u 

chorych na nowotwory głowy i szyi leczonych systemowo z zastosowaniem chemioterapii opartej 

na pochodnych platyny. Analizę przeprowadzono na grupie 117 chorych (25 kobiet i 92 męż-

czyzn), którzy byli leczeni w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach w latach 2016-2019. 

Stężenie NGAL wykonano metodą chemiluminescencji mikrocząsteczkowej, natomiast stężenie 

kreatyniny w surowicy/moczu metodą enzymatyczną przy użyciu analizatora Alinity Abbott, w 

trakcie trzech cykli leczenia systemowego. Jako wartość predykcyjną niewydolności nerek przyjęto 

stężenie NGAL powyżej 150 ng/ml. Współczynnik korelacji Spearmana zastosowano do oceny 

korelacji między stężeniem NGAL i kreatyniny. W przeprowadzonej analizie zaobserwowano za-

leżność pomiędzy wartością NGAL, a stężeniem kreatyniny w moczu w każdym z trzech cykli 

leczenia (współczynnik korelacji Spearmana R: I cykl R=0,41, II cykl R-0,45, III cykl R=0,41, 

p=0,001 dla wszystkich cykli). Nie stwierdzono zależności pomiędzy stężeniem NGAL, a warto-

ścią kreatyniny w osoczu. W grupie mężczyzn zaobserwowano zależność pomiędzy wartością 

NGAL, a kreatyniną w moczu we wszystkich cyklach leczenia (I cykl R=0,44, p=0.001; II cykl 

R=0,55, p=0.001; III cykl R=0,47, p=0.001). Nie stwierdzono takiej zależności wśród kobiet. Na-

tomiast pod koniec leczenia zaobserwowano zależność pomiędzy wartością NGAL, a stężeniem 

kreatyniny w surowicy (III cykl R=0,49, p=0.047). Wzrost wartości NGAL korelował z wyższymi 

wartościami kreatyniny w moczu. W grupie kobiet wzrost wartości NGAL i stężenia kreatyniny 

w surowicy występował pod koniec leczenia systemowego. 

 

Wyniki badań zostały przedstawione w postaci doniesień zjazdowych: 

1. Assessment of clinical utility of angiogenesis and hypoxia markers in patients with head and 

neck cancer (HNC). Jolanta Mrochem-Kwarciak, Andrzej Wygoda Andrzej, Regina Deja, Tomasz 

Rutkowski, Paweł Polanowski, Krzysztof Skladowski. Oral Oncology 118:4-5, Congress on Head 

and Neck Oncology (ECHNO). doi: 10.1016/S1368-8375(21)00300-6 

2. Znaczenie prognostyczne wskaźników retikulocytarnych oraz erytropoetyny u chorych na nie-

drobnokomórkowego raka płuca (NDRP) poddanych radio- i radio-chemioterapii. Jolanta Mro-

chem-Kwarciak, Beata Smolska-Ciszewska, Adam Idasiak, Regina Deja, Aleksandra Chmura, 

Rafał Suwiński, Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 20-23.10.2021 
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3. Zależność pomiędzy stężeniem lipokainy związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL), a stężeniem 

kreatyniny w surowicy i moczu u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi. Joanna Huszno, 

Jolanta Mrochem-Kwarciak, Zofia Kołosza, Regina Deja, Aleksandra Chmura, Tomasz Rutkowski, 

Krzysztof Składowski, Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 20-23.10.2021.  

 

 W 2022 roku planowana jest kontynuacja gromadzenia materiału biologicznego oraz sukce-

sywne wykonywanie badań. Dodatkowo wykonana zostanie analiza w oparciu o dane kliniczne 

chorych na raka regionu głowy i szyi, u których zastosowano leczenie operacyjne jako pierwszą 

linię leczenia. Wstępne wyniki badań związanych z realizacją projektu pod kątem wykorzystania 

markerów zapalnych i markerów procesu angiogenezy mogą mieć znaczenie w optymalizacji le-

czenia chorych na RGiSz oraz NDRP. W roku 2022 planowane jest przygotowanie maszynopisu do 

publikacji w czasopiśmie.  

 

5.6. Wpływ profilu genetycznego pacjenta na przebieg choroby i wyniki leczenia w wybra-

nych typach nowotworów litych Wykonawcy: D. Butkiewicz, A. Gdowicz-Kłosok, M. Krześniak, 

I. Matuszczyk, T. Rutkowski, R. Suwiński, K. Składowski, we współpracy z I i II Kliniką Radiotera-

pii i Chemioterapii 

 

Jednym z głównych problemów w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) 

jest oporność na radioterapię i chemioterapię. Biorąc pod uwagę udział białka EGFR w mechani-

zmach odpowiedzi na promieniowanie jonizujące i leki platynowe, założono że funkcjonalne wa-

rianty genu EGFR mogą modulować indywidualną wrażliwość na leczenie i prognozę. W ramach 

zadania zidentyfikowano wybrane polimorfizmy w genie EGFR u 436 pacjentów z nieoperacyjnym 

NDRP leczonym z zastosowaniem radioterapii i chemioradioterapii. Wykonano analizę związku 

tych wariantów z przeżyciem wolnym od wznowy lokoregionalnej (LRFS), wolnym od przerzutów 

(MFS) i z przeżyciem całkowitym (OS). W analizie wieloczynnikowej homozygoty rs712830 CC 

wykazywały krótszy OS w całej grupie (p = 0,039) oraz wśród pacjentów leczonych radykalnie (p 

= 0,047). Genotyp rs712829 TT był silnie związany z obniżonym LRFS (p = 0,006), a haplotyp T-

C stanowił istotny czynnik ryzyka nawrotu lokoregionalnego (p = 0,003). Ponadto zaobserwowano 

istotny niezależny wpływ tych SNP na badane parametry przeżycia. W modelu końcowym, 

rs712830 CC i rs712829 TT okazały się być niezależnymi wskaźnikami, odpowiednio, niekorzyst-

nego OS i LRFS. Wśród pacjentów leczonych radykalnie, genotyp rs712830 CC stanowił jedyny 

niezależny czynnik prognostyczny. Obserwacje te wskazują, że dziedziczne warianty genu EGFR 

mogą prognozować wyniki leczenia pacjentów z NDRP otrzymujących terapię indukującą uszko-

dzenia DNA. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w 2021 r. (w pracy poniżej).  

Zbadano również warianty genów osteopontyny (OPN) i CD44 w grupie 307 pacjentów z 

NDRP, u których w ramach wcześniejszych projektów został oznaczony poziom OPN w osoczu. 

OPN jest białkiem związanym z hipoksją guza oraz angiogenezą, a w konsekwencji z opornością 

na leczenie, przerzutami i progresją choroby nowotworowej. Wysoki poziom OPN wiąże się z 

większą agresywnością i złą prognozą w wielu typach nowotworów, w tym w raku płuca. Wstępna 

analiza wyników wykazała, że niektóre z badanych w ramach niniejszego zadania wariantów OPN 

i CD44 mają znaczenie prognostyczne wśród chorych leczonych radykalnie. W modelach wielo-

wymiarowych, OPN rs11730582 wiązał się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zgonu (p = 0,029), 

natomiast wariant CD44 rs187116 był związany z istotnie niższym ryzykiem wystąpienia wznowy 

(p = 0,016). Oba warianty stanowiły niezależne czynniki prognostyczne w grupie pacjentów z nie-

operacyjnym NDRP leczonych radykalnie. W następnym etapie badań planowane jest wykonanie 

analizy w powiązaniu z danymi dotyczącymi poziomu OPN w osoczu oraz publikacja wyników. 
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Część danych wejdzie w skład pracy magisterskiej inż. Seweryna Gałeckiego (Politechnika Ślą-

ska).  

Ponadto, wyselekcjonowano i oznaczono wśród 422 pacjentów z płaskonabłonkowym ra-

kiem regionu głowy i szyi (RGiSz) 19 wariantów w genach związanych z angiogenezą, która jest 

procesem kluczowym dla rozwoju i progresji guzów litych. Ponadto stopień unaczynienia i poziom 

utlenowania guza, jak również indywidualny potencjał angiogenny pacjenta, odgrywają znaczącą 

rolę w skuteczności radioterapii i leczenia systemowego, oraz w tworzeniu przerzutów. Zidentyfi-

kowano sześć wariantów związanych z ryzykiem niepowodzenia leczenia i niekorzystną prognozą. 

Modele końcowe wykazały, że pięć z nich stanowi niezależne czynniki ryzyka progresji w badanej 

grupie pacjentów. Manuskrypt pracy zawierającej powyższe wyniki znajduje się w przygotowaniu.  

 

Uzyskane wyniki opublikowane w postaci oryginalnych publikacji pełnotekstowych: 

 

Butkiewicz D., Krześniak M., Gdowicz-Kłosok A., Giglok M., Marszałek-Zeńczak M., Suwiński 

R. (2021) Polymorphisms in EGFR gene predict clinical outcome in unresectable non-small cell 

lung cancer treated with radiotherapy and platinum-based chemoradiotherapy. Int J Mol Sci 22(11): 

5605. doi: 10.3390/ijms22115605. 

 

Uzyskanie wyniki opublikowane w postaci streszczeń: 

 

Gdowicz-Kłosok A., Krześniak M., Giglok M., Marszałek-Zeńczak M., Suwiński R., Butkiewicz 

D. Genetyczne warianty EGFR jako czynniki modulujące wyniki terapii i prognozę u chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych radioterapii i chemioradioterapii z wykorzystaniem 

pochodnych platyny. VIII Śląskie Spotkania Naukowe, 21-22.05.2021, Gliwice, Książka stresz-

czeń, str. 34-35. 

Gdowicz-Kłosok A., Krześniak M., Giglok M., Marszałek-Zeńczak M., Suwiński R., Butkiewicz 

D. Functional EGFR SNPs as predictors of outcome in lung cancer patients treated with DNA da-

mage-inducing therapy. The 6th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology. 15-

16.09.2021, Warszawa. Abstract Book, pp.12-13. 

Gałecki S., Gdowicz-Kłosok A., Giglok M., Suwiński R., Butkiewicz D. Variants in OPN and 

CD44 genes may influence recurrence and prognosis in non-small cell lung cancer treated with 

radiotherapy and chemoradiotherapy. XXV Gliwice Scientific Meetings, 19-20.11.2021, Gliwice, 

Conference Materials, pp. 50. Wyróżnienie w konkursie na najlepszą prezentację zjazdową. 
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6.1.1. Ocena wyników leczenia uzupełniającego jodem promieniotwórczym chorych na zróż-

nicowanego raka tarczycy pośredniego ryzyka nawrotu choroby nowotworowej- prospek-

tywne badanie obserwacyjne Wykonawcy: D. Handkiewicz-Junak, A. Kluczewska-Gałka, 

D. Rusinek, A. Ledwon, E. Paliczka-Cieślik, A. Kropińska, Z. Puch, T. Olczyk, A. Syguła 

 

 Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Tyreologicznego uzupełniające lecze-

nie zróżnicowanego raka tarczycy jest wskazane u chorych wysokiego ryzyka, natomiast brak jest 

wskazań gdy ryzyko nawrotu choroby nowotworowej jest niskie. Zalecenia dotyczących chorych 

pośredniego ryzyka są niejednoznaczne (np. naciekanie raka poza torebkę tarczycy lub < 5 przerzu-

tów do węzłów chłonnych). Jednocześnie najnowsze zalecenia wprowadzają szereg nowych cech 

patomorfologicznych (np. inwazja naczyniowa, wielkość przerzutowo zmienionych węzłów chłon-

nych), które do tej pory nie były rutynowo oceniane podczas kwalifikacji chorych do leczenia uzu-

pełniającego jodem promieniotwórczym.  

 

Celem pracy jest: 

1. Ocena ryzyka nawrotu choroby nowotworowej w czasie dwóch lat od leczenia uzupełniającego 

jodem promieniotwórczym  u chorych na zróżnicowanego raka tarczycy pośredniego ryzyka  

2. Ocena przydatności scyntygrafii poterapeutycznej w ocenie zaawansowania choroby nowotwo-

rowej 

3. Ocena ryzyka nawrotu choroby w zależności od patomorfologicznych i molekularnych czynni-

ków prognostycznych.  

Badanie ma charakter prospektywnego badania obserwacyjnego do którego kwalifikowani są cho-

rzy z rozpoznaniem zróżnicowanego raka tarczycy z grupy pośredniego ryzyka nawrotu choroby, 

zakwalifikowani do uzupełniającego leczenia 131-I.  

Do badania włączono 350 chorych, podsumowanie na obecnym etapie obejmuje 147 chorych 

(część badań kontrolnych odbywa się w późniejszym niż zaplanowano terminie ze względu na 

epidemię COVID-19). Większość chorych stanowiły kobiety 125 (85%) z rozpoznaniem raka bro-

dawkowatego tarczycy (wariant klasyczny lub pęcherzykowy) u 117 (80%). Przynależność do gru-

py pośredniego ryzyka wynikała z naciekania tkanek miękkich poza tarczycowych (32%), przerzu-

tów do węzłów chłonnych (34%) lub angioinwazji (32%). U 18 kobiet występował więcej niż je-

den czynnik pośredniego ryzyka. W scyntygrafii poterapeutycznej u 2 chorych wysunięto podej-

rzenie przerzutów do węzłów chłonnych, u 3 chorych wysunięto podejrzenie przerzutów odległych, 

które jednak nie potwierdziły się w toku dalszej obserwacji.  

Po zakończonym leczeniu wznowę strukturalną stwierdzono u 4 (3%) chorych, niepełną odpowiedź 

biochemiczną u 2 (2%) chorych. 

W ramach realizacji zadania badawczego opublikowano pracę w Annals of Nuclear Medicine (IF- 

2,7) oraz przedstawiono wyniki w formie doniesienia ustnego na  Zjeździe Europejskiego Towa-

rzystwa Medycyny Nuklearnej.  
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6.1.2. Dozymetryczna ocena leczenia radiojodem  raka tarczycy - standaryzacja metody sta-

łego monitorowania dawki Wykonawcy: A. Kluczewska-Gałka, D. Handkiewicz-Junak, L. Woj-

ciuch, A. Majewska-Ciba, N. Kosiak, A Wierzbicka-Duda, A. Kleczko, T. Gawlik, J. Krajewska, 

A. Król 

 

Leczenie radiojodem I-131 (jodem radioaktywnym/promieniotwórczym I-131) to bezpieczna, 

dobrze tolerowana i skuteczna metoda leczenia. Jest to metoda leczenia uzupełniającego stosowana 

w terapii zróżnicowanego raka tarczycy (ZRT), zwykle po leczeniu chirurgicznym. Efekty terapii 

widoczne są zazwyczaj po kilku tygodniach od leczenia.  

Radiofarmaceutyk stosowany w terapii ZRT to promieniotwórczy I-131, należący do grupy wyso-

koenergetycznych izotopów, emitujących dwa rodzaje promieniowania:  krótkozasięgowe promie-

niowanie beta, które dzięki swoim właściwościom działa niszcząco na komórki nowotworowe oraz 

promieniowanie gamma o większym zasięgu, z powodu którego pacjent staje się źródłem promie-

niowania jonizującego. Stąd terapia jodem radioaktywnym I-131 jest prowadzona w trybie kilkud-

niowej hospitalizacji w specjalnie do tego przygotowanym oddziale terapii izotopowej, izolowa-

nym od pozostałych kompleksów szpitalnych, celem zachowania bezpieczeństwa jądrowego 

i ochrony radiologicznej przed wpływem promieniowania jonizującego w stosunku do rodziny 

pacjenta,  osób postronnych oraz narażonych zawodowo.  

 

Promieniotwórczy jod I-131 gromadzi się głównie w tarczycy chorego, przerzutach lub in-

nych narządach mających zdolność jego gromadzenia (mi.in. śliniankach). Duża część izotopu 

promieniotwórczego wychwycona przez tarczycę, pozostaje tam aktywna przez około kilka tygo-

dni. Część podanej dawki radiofarmaceutyku w ciągu pierwszych kilku dni od leczenia I-131 wy-

dala się wraz z moczem, potem i kałem – oddziały terapii izotopowej wyposażone są w specjalne 

instalacje sanitarne do zbierania ścieków radioaktywnych/prysznice, toalety - czas kiedy promie-

niowanie jest najintensywniejsze, pacjent spędza w przystosowanym do tego oddziale szpitalnym, 

podlegającym wymogom regulacji prawnych ustawy Prawo Atomowe. 

 

W celu ograniczenia ryzyka niepotrzebnego napromieniowania domowników i osób mających 

kontakt z chorym, po opuszczeniu oddziału zamkniętego konieczne jest przestrzeganie szczegól-

nych zasad ochrony radiologicznej: chorzy mogą przebywać w domu z bliskimi, należy jednak 

zachować ostrożność wobec dzieci do lat 10 oraz kobiet w ciąży i pozostawać w bezpiecznej odle-

głości w stosunku do nich i innych domowników, unikać spania w jednym łóżku, używać osobnych 

przedmiotów osobistych i higienicznych, a także unikać zgromadzeń (kino, kościół, galerie). Taki 

okres kwarantanny trwa zwykle ok. 14 dni od opuszczenia szpitala, co bezpośrednio jest związane 

z retencją radiojodu w organizmie pacjenta. 

 

1. Opis stosowanych metod: 

 

Bezpieczeństwo radiacyjne jest szczególnie istotne z punktu widzenia zapewnienia bez-

piecznych warunków pracy dla osób z personelu, które codziennie przez kilka godzin mają kontakt 

z kilkunastoma pacjentami będącymi źródłem największej mocy dawki promieniowania. Emitowa-

na przez takich pacjentów energia promieniowania, której pochodną jest emitowana moc dawki, 

jest wielokrotnie wyższa i bardziej szkodliwa dla otoczenia niż po kilku dniach po przyjęciu terapii 

(spadek eksponencjalny). W związku z tak wysokim zakresem promieniowania radiacyjnego, emi-

towanego przez pacjenta, ryzyko napromieniowania, a także wchłonięcia lotnego I-131 (zwłaszcza 

podczas aplikowania kapsułki terapeutycznej) przez personel szpitala jest kluczowe.  
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W celu zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka radiacyjnego dla personelu, w Oddziale Terapii Izo-

topowej NIO-PIB zaimplementowano nowoczesny system automatycznego monitoringu pacjenta 

umożliwiający pomiar mocy dawki promieniowania pacjenta PADOS.  

Warunkiem umożliwiającym wypis pacjenta ze szpitala jest konieczność osiągnięcia przez niego 

wartości mocy dawki promieniowania poniżej 5 µSv/h, który został uznany za minimalny umożli-

wiający zwolnienie z przebywania w warunkach zamknięcia na oddziale terapii izotopowej.  

System PADOS umożliwia okresowy pomiar i zapis aktualnej aktywności oraz dawki po podaniu 

terapeutycznego I-131. Detektory zamontowane są nad łóżkami pacjentów (na suficie, Rys.1.), dla 

każdego z pacjentów osobno w odległości ok. 2 m od powierzchni ciała pacjenta.  

 

 Rys. 1. Stanowisko pomiarowe detektor-łóżko systemu PADOS. 

 

 

Jako detektor używana jest sonda scyntylacyjna NaI (jodek sodu). Za pomocą seryjnego interfejsu 

detektory są podłączone do centralnego komputerowego systemu sterowania. 

Zmierzone wartości mocy dawki (µSv/h) z detektorów systemu PADOS znajdującego się w 10 

salach chorych (5 sal jednoosobowych, 4 sale dwuosobowe, 1 sala trzyosobowa - w sumie 16 de-

tektorów) są zapisywane w stałych odstępach czasu i przechowywane w systemie komputerowym. 

Rozmieszczenie detektorów w Oddziale Terapii Izotopowej Zakładu Medycyny Nuklearnej i En-

dokrynologii Onkologicznej przedstawia Rys. 2.  
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Rys.2. Schemat rozmieszczenia detektorów scyntylacyjnych systemu PADOS (zielone kropki) w salach cho-

rych (271, 275-276, 282-288)  Oddziału Terapii Izotopowej ZMNiEO. 

 

 

Na podstawie zarejestrowanych wyników, system komputerowy określa przybliżony czas osiągnię-

cia aktywności poniżej limitu 5 µSv/h umożliwiającego wypisanie pacjenta z oddziału szpitalnego 

(Rys. 3). Dzięki zastosowaniu i automatyzacji pomiaru w bardzo wysokim stopniu ogranicza się 

niebezpieczeństwo radiacyjne personelu – personel medyczny nie styka się bezpośrednio z promie-

niującym pacjentem.  
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Rys.3. Przykładowy zapis spadku mocy dawki promieniowania jonizującego z systemu monitoringu dozyme-

trycznego PADOS w trakcie pobytu w oddziale terapii izotopowej. 

 

 

2. MATERIAŁ I METODY:  

 

Analizie poddano pomiary mocy dawki promieniowania jonizującego zarejestrowane przez system 

PADOS dla 643 pacjentów (470 kobiet  i 173 mężczyzn,  Ryc. 1), leczonych w oddziale terapii 

izotopowej (OTI) w latach 01.2019-01.2021 z powodu zróżnicowanego raka tarczycy w ramach 

leczenia ablacyjnego, uzupełniającego oraz leczenia w przypadku nieoperacyjności. Spośród anali-

zowanej grupy pomiarów wyodrębniono grupę 15 pacjentów poddanych leczeniu izotopowemu 

z zastosowaniem I-131-MIBG w przebiegu złośliwego guza chromochłonnego oraz neuroblastoma 

z podaniem aktywności terapeutycznych od 100 do 500 mCi (mediana 200 mCi, średnio 209.6 

mCi).   

 

 
Ryc. 1. Rozkład populacji względem płci.  

Limit dawki 5 µSv/h 
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Pacjentom podano terapeutyczne dawki I-131 o aktywnościach znajdujących się w przedziale od 

30 do 200 mCi (Ryc. 2.). Zaaplikowane aktywności podawane wg schematu standardowego lecze-

nia izotopowego były zależne od rozpoznania stopnia zaawansowania choroby, masy pacjenta, 

wieku, czynników wynikających z przepisów ochrony radiologicznej oraz innych czynników towa-

rzyszących. 

 

 
Ryc. 2. Liczebność pacjentów w poszczególnych zakresach aktywności terapeutycznej mierzo-

nych systemem PADOS.  

 

Mediana wieku kobiet mieściła się w przedziale od 22-88 lat, natomiast dla mężczyzn od 19-92 lat. 

Każda z podgrup została dodatkowo podzielona na pacjentów w wieku do i powyżej 45 roku życia, 

ze względu na specyficzne uwarunkowania wydzielnicze (Ryc. 3). Ponadto, pośród analizowanych 

pacjentów wyselekcjonowano grupę dzieci/młodzieży pomiędzy 2 a 19 r.ż., którą przeanalizowano 

odrębnie, a charakter spadku mocy promieniowania po podaniu terapeutycznej aktywności I-131 

został porównany do spadku mocy u osób dorosłych.   

 

 
Ryc. 3. Liczebność pacjentów względem płci w poszczególnych grupach wiekowych wydzielonych z uwagi na 

uwarunkowanie wydzielnicze. 
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3. ANALIZA WYNIKÓW 

 

Na wstępnym etapie analizy, pomiary odfiltrowano z punktów w których pacjent nie znajdował się 

na łóżku (np. spożywanie posiłku, wyjście do toalety, wyjście na badanie scyntygraficzne w trze-

ciej dobie od podania radiofarmaceutyku).  

Przyjmując za moment wypisu pacjenta do domu godzinę 14 w dniu wypisu, przeanalizowano czas 

zaleconej kwarantanny związanej z ograniczeniem kontaktu z dziećmi do 10 r.ż.,  osobami star-

szymi (powyżej 70 r.ż.) oraz kobietami w ciąży – określony w karcie informacyjnej, oraz czas spę-

dzony w izolacji na oddziale dawek wysokich z wyznaczonym indywidualnie dla każdego pacjenta 

czasem do momentu, po którym podejmując ponownie kontakt z takimi osobami przy założeniu 

spędzania z nimi 25% dalszego czasu w odległości 1 m, sumaryczna dawka ekspozycyjna z tego 

powodu nie przekroczy progowej wartości 1 mSv. 

Standardowo pacjentom zalecano zachowanie kwarantanny przez 7 lub 14 dni po wypisie z oddzia-

łu w zależności od mocy dawki rejestrowanej z odległości 2 m w dniu wypisu. 

 

3.1. Pacjenci po leczeniu izotopowym raka tarczycy 

Obserwowany efektywny czas połowicznego półtrwania I-131 mieścił się w granicach od 0.28 do 

3.83 dni (średnia 0.58 dnia, mediana 0.51 dnia, Ryc. 4). Czas zalecanej kwarantanny liczony od 

momentu podania izotopu wynosił od 8.2 do 25.0 dni (średnia 11.2 dnia, mediana 10.0 dnia, jeden 

z pacjentów został wypisany bez nakładania dodatkowej kwarantanny po 45.8 dniach, z powodu 

prowadzenia dodatkowej radioterapii zewnętrznej). Czas kwarantanny wynikający z pomiarów 

dozymetrycznych wynosił od 0.92 dnia do 26.3 dni (średnia 3.21 dnia, mediana 2.69 dnia, – Ryc. 5, 

Tabela 1). Jedynie u 5 pacjentów z tej grupy zalecano w karcie informacyjnej zbyt krótki czas kwa-

rantanny, przy czym różnice czasów wynosiły odpowiednio 1.28; 3.72; 3.44; 10.28 i 4.17 dnia i 

poza pierwszym pacjentem, u którego kwarantannę po wypisie określono na 10 zamiast standar-

dowo przyjętych 14 dni, u pozostałych pacjentów wynikały z istotnie dłuższego efektywnego czasu 

połowicznego półtrwania izotopu u pacjentów z obecnością istotnej masy tkanki nowotworowej i 

pozostałego utkania tarczycy, leczonych niższymi aktywnościami terapeutycznymi. U 633 (65.4%) 

pacjentów okres wyznaczonej kwarantanny kończył się przed momentem opuszczenia oddziału i 

nie wymagali oni zalecanej dalszej kwarantanny po wypisie. Zalecana kwarantanna była dłuższa od 

wymaganej średnio o 8.01 dnia (mediana 7.55 dnia, maksymalnie o 16.1 dnia). 
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Histogram: T1/2

K-S d=,23413, p<,01 ; Lilliefors p<,01

 Oczekiwana normalna

Warunek uwzględniania: v13<>"MIBG"
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Ryc. 4. Rozkład wartości czasu efektywnego półtrwania T 1/2 eff dla pacjentów leczonych izotopem I-131 z 

powodu zróżnicowanego raka tarczycy. 
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Wykres ramka-wąsy

1        wz. kwarantanna zalecona mierzona od czasu podania

Warunek uwzględniania: v13<>"MIBG"

 Średnia 

 Średnia±Błąd std 

 Średnia±1,96*Błąd std 
1
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Ryc. 5. Zależność kwarantanny obliczonej w stosunku do zaleconej (różnica znamienna statystycznie na po-

ziomie p<0.001). 

 

Tabela 1. 

 
Zmienna 

Test T dla prób zależnych. 
Zaznaczone różnice są istotne statystycznie z p < .05000  

Średnia 
 

Odch.st. 
 

Ważnych 
 

Różnica 
 

Odch.st. 
Różnica 

 

t 
 

df 
 

p 
 

Ufność 
-

95,000% 
 

Ufność 
+95,000

% 
 

1 
 

3.21 2.10 
        

kwarantanna zalecona 
mierzona od czasu po-

dania 
 

11.24 2.93 968 -8.04 2.46 -101.56 967 0.00 -8.19 -7.88 

 

 

3.2. Leczenia I-131-MIBG 

W grupie 15 zabiegów leczenia izotopowego z zastosowaniem I-131-MIBG w przebiegu złośliwe-

go guza chromochłonnego oraz neuroblastoma z podaniem aktywności terapeutycznych od 100 do 

500 mCi, obserwowany efektywny czas połowicznego półtrwania I- 131 mieścił się w granicach od 

0.78 do 5.83 dnia (średnia 2.32 dnia, mediana 1.60 dnia). Czas zalecanej kwarantanny liczony od 

momentu podania izotopu wynosił od 12.2 do 111.2 dni (średnia 21.2 dnia, mediana 20.0 dnia, 

jeden z pacjentów został wypisany po 97 dniach, z prawdopodobnie omyłkowym zaleceniem 14 
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dniowej kwarantanny). Czas kwarantanny wynikający z pomiarów dozymetrycznych wynosił od 

5.1 dnia do 55.3 dni (średnia 18.2 dnia, mediana 11.7 dnia, Ryc. 7). U 4 pacjentów z tej grupy zale-

cano w karcie informacyjnej zbyt krótki czas kwarantanny, przy czym różnice czasów wynosiły 

4,5; 9,4; 19,1; 10,5 dnia i wynikały z istotnie dłuższego efektywnego czasu połowicznego półtrwa-

nia izotopu u pacjentów (odpowiednio 4,0; 3,7; 5,8; 5,0; Ryc. 7, Tab. 2). U żadnego z pacjentów 

(poza pacjentem hospitalizowanym prawie 3 mies.) okres wyznaczonej kwarantanny nie kończył 

się przed momentem opuszczenia oddziału. Wśród 10 pacjentów u których zalecana kwarantanna 

była dłuższa od wymaganej różnica ta średnio wynosiła 8.5 dnia (mediana 9.1 dnia, maksymalnie 

13.0 dni). 

 

Histogram: T1/2

K-S d=,23910, p> .20; Lilliefors p<,05

 Oczekiwana normalna

Warunek uwzględniania: v13="MIBG"
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Ryc. 6. Rozkład wartości czasu efektywnego półtrwania T 1/2 eff dla pacjentów leczonych izotopem I-131-

MIBG. 
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Wykres ramka-wąsy

1        wz. kwarantanna zalecona mierzona od czasu podania

Warunek uwzględniania: v13="MIBG"

 Średnia 

 Średnia±Błąd std 

 Średnia±1,96*Błąd std 
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Ryc. 7. Zależność kwarantanny po podaniu I-131-MIBG obliczonej w stosunku do zaleconej (różnica nie jest 

znamienna statystycznie, p=0.28). 

 

Tabela 2. 

 
Zmienna 

Test T dla prób zależnych  
Zaznaczone różnice są istotne z p < .05000 Warunek uwzględniania: v13="MIBG" 

Średnia 
 

Odch.st
. 

 

Ważnych 
 

Różnica 
 

Odch.st
. 

Różnica 
 

t 
 

df 
 

p 
 

Ufność 
-95 % 

 

Ufność 
+95% 

 

1 
 

18.27 15.48 
        

kwarantanna zalecona 
mierzona od czasu 

podania 
 

21.22 6.72 14 -2.95 9.90 -1.11 13 0.29 -8.66 2.77 

 

 

4. DYSKUSJA i WNIOSKI 

Automatyczny system monitorowania mocy dawki promieniowania pochodzącej od pacjenta 

w trakcie trwania terapii izotopowej, zapewnia doskonałe narzędzie w zdecydowanym stopniu 

ograniczające ryzyko radiacyjne dla personelu opiekującego się pacjentem po podaniu promienio-

twórczego I-131, a także umożliwia indywidualne zaplanowanie i skrócenie bądź konieczność wy-

dłużenia standardowo zalecanego okresu kwarantanny w stosunku do współdomowników po 

opuszczeniu oddziału terapii izotopowej, wynikające z potrzeby zachowania zasad ochrony radio-

logicznej oraz bezpieczeństwa jądrowego. Wyeliminowanie manualnego pomiaru radiometrem, 



str. 85 

 

w istotny sposób wpływa na obniżenie niekorzystnego działania promieniowania jonizującego na 

personel wykonujący pomiary dozymetryczne i opiekujący się pacjentem. 

Indywidualizacja zaleceń dotyczących ochrony radiologicznej po leczeniu izotopowym u znacznej 

większości pacjentów leczonych z powodu raka tarczycy może pozwolić na bezpieczne skrócenie 

zalecanego okresu kwarantanny, nawet bez konieczności ograniczeń kontaktu z dziećmi i kobieta-

mi w ciąży po wypisaniu z oddziału dawek wysokich. 

U pacjentów leczonych I-131-MIBG z powodu znacznie dłuższego oraz bardzo zróżnicowanego 

efektywnego czasu połowicznego trwania I-131 w ustroju, wskazana jest każdorazowo zindywidu-

alizowana ocena narażenia osób postronnych. 

Ocena dynamiki eliminacji I-131 z ustroju, umożliwia także wyznaczenie bezpiecznych ram cza-

sowych dla innych sytuacji życiowych (takich jak np. korzystanie z transportu publicznego w cza-

sie powrotu do domu po hospitalizacji, spanie we wspólnym łóżku, kontakt z osobą dorosłą w śro-

dowisku domowym), co powinno być szczególnie analizowane w przypadku spodziewanej wolnej 

eliminacji izotopu w sytuacjach leczenia przerzutów lub nieoperacyjnego raka tarczycy, leczenia I-

131-MIBG lub leczenia I-131 u pacjentów z wolem lub nadczynnością tarczycy. 

Charakter pacjenta jako źródła promieniowania nie jest z góry ustalony. Zależy od ilości pozosta-

wionej tkanki tarczycowej i nowotworowej oraz jej lokalizacji i ponadto zmienia się wraz z czasem 

eliminacji izotopu z organizmu (szybka eliminacja izotopu z np. punktowej wznowy raka na szyi, 

szybka cykliczna eliminacja izotopu z „punktowego” źródła – pęcherza moczowego, wolna elimi-

nacja z punktowego źródła – kikuta tarczycy itd.). 

 

Podsumowanie:  

Materiał w trakcie przygotowania do opublikowania.  

 

6.1.3. Leczenie analogami somatostatyny po leczeniu izotopowym nowotworów neuroendo-

krynnych – ocena efektów leczenia i poszukiwanie czynników prognostycznych Wykonawcy: 

A. Syguła, D. Handkiewicz-Junak, B. Jurecka-Lubieniecka, A. Kluczewska-Gałka, K. Hasse-Lazar, 

A. Ledwon, E. Paliczka-Cieślik, T. Olczyk, B. Michalik, K. Drosik-Rutowicz, B. Jarząb 

 

 Doniesienia literaturowe dotyczące kojarzenia leczenia analogami somatostatyny znakowa-

nymi izotopowo oraz analogami ‘zimnymi’ są nieliczne w nowotworach neuroendokrynnych 

(NEN). Jeszcze mniej doniesień dotyczy wskazań do optymalnego czasu do włączenia lub konty-

nuacji bioterapii analogami somatostatyny po zakończonym leczeniu izotopowym. Kolejnym istot-

nym elementem postępowania w nowotworach neuroendokrynnych poza łączeniem różnych form 

terapii jest  monitorowanie i planowanie dalszego postępowania, uwzględniające  czynniki progno-

styczne. W monitorowaniu leczenia chorych z rozpoznaniem NEN szeroko stosowane jest ozna-

czenie stężenia chromograniny A (CgA) nieswoistego markera wydzielanego z ziarnistości cyto-

plazmatycznych komórek neuroendokrynnych. W badaniu RADIANT-1, oceniającym skuteczność 

leku ewerolimus (inhibitor mTOR) w leczeniu NEN trzustki stwierdzono, że spadek o co najmniej 

30% stężenia CgA jest korzystnym czynnikiem prognostycznym w leczonej populacji chorych. 

Brak jest jednak takiej oceny po leczeniu izotopowym chorych na nowotwory  neuroendokrynne. 
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Celem pracy jest: 

1.    Ocena skuteczności leczenia izotopowego nowotworów neuroendokrynnych  oraz wpływ kon-

solidacji leczenia izotopowego leczeniem ‘zimnym’ analogiem somatostatyny  na przebieg  choro-

by. 

2.     Ocena toksyczności terapii izotopowej. 

3.   Ocena wartości predykcyjnej chromograniny A w monitorowaniu efektów leczenia chorych 

z nowotworami neuroendokrynnymi. 

W roku 2021 przygotowano artykuł do publikacji z oceną skuteczności leczenia. 

  W drugiej części badania przeanalizowano dane pochodzące z bazy 115 chorych z NEN le-

czonych izotopowo i poddanych bioterapii analogami somatostatyny w celu oceny stężenia CgA w 

surowicy jako czynnika prognostycznego. Na bieżącym etapie badania nie stwierdzono istotnej 

korelacji między spadkiem stężenia CgA a odpowiedzią na leczenie izotopowe. Planowana jest 

również w tej grupie ocena toksyczności leczenia izotopowego i przygotowanie artykułu do publi-

kacji. Jako podsumowanie pracy przedstawiamy maszynopis wysłany do publikacji  w European 

Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 

 

6.2. Przewidywanie odpowiedzi na chemioterapię na podstawie badania PET/TK pod kątem 

możliwości de-eskalacji leczenia raka piersi Wykonawcy: M. Jarząb, A. Leśniak, A. Badora-

Rybicka, M. Kubeczko, A. d’Amico, B. Bobek-Billewicz 

 

W ramach wcześniejszych badań w grupie ponad 530 chorych, u których przeprowadzono mo-

nitorowanie chemioterapii przedoperacyjnej oparte o PET/TK zidentyfikowano istotne czynniki 

prognostyczne, mające znaczenie równolegle z oceną w badaniu PET/TK. Jednak, nie identyfiko-

wano roli klinicznych parametrów związanych z zaawansowaniem nowotworu, stąd zdecydowano 

się poszerzyć analizy w tym zakresie. Analizie poddano grupę chorych relatywnie homogennie 

leczonych, z wykorzystaniem sekwencyjnej czterolekowej chemioterapii doksorubicyną, cyklofos-

famidem, taksanem i karboplatyną z powodu potrójnie ujemnego raka piersi. Wyodrębniono 122 

chorych leczonych według tego schematu w okresie 2018-2020 (w latach wcześniejszych prowa-

dzono leczenie skojarzone z wykorzystaniem karboplatyny, ale zróżnicowanie schematów wyko-

rzystania przemawiało przeciwko włączeniu tych chorych na tym etapie analizy eksploracyjnej). 

Część chorych, u których nie przeprowadzono wystarczającej obserwacji klinicznej (w tym cho-

rych u których nie przeprowadzono leczenia operacyjnego) wyłączono z analizy, pozostawiając 

grupę 101 chorych stanowiących główną populację badania. U ponad połowy chorych osiągnięto  

całkowitą odpowiedź (pCR u 54 chorych, 53,5% grupy badanej). Wychwyt fluorodeksyglukozy 

w guzie wyjściowym w badaniu PET/TK był powiązany z szansą osiągnięcią pCR (p=0.037), 

a regresja SUV oceniana po jednym cyklu silnie powiązana była z odpowiedzią na leczenie 

(p=0.000021). W przeciwieństwie do regresji w guzie, regresja wychwytu w węzłach była znaczą-

ca (średnio 53%) i także powiązana z szansą na pCR. Granica 40% powiązana była z optymalnymi 

szansami na pCR (PPV 80%, NPV 64%, AUC 0.7604, p=0.036).  
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Wyniki przedstawiono na konferencji SABCS (poster P2-12-07 Fdg PET/CT early response 

prediction for triple negative breast cancer neoadjuvant chemotherapy with addition of carboplatin, 

Kubeczko M, Michalik A, Badora-Rybicka A, Polakiewicz-Gilowska A, d’Amico A, Kalemba M, 

Leśniak A,  ́Swiderska K, Mianowska-Malec M, Pasierbek A, Łanoszka B, Chomik K, Bobek-

Billewicz B, Jarząb M. 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium; 2021 Dec 7-10; San Antonio, 

TX).  

Istotnym zagadnieniem pod kątem możliwości deeskalacji chemioterapii jest identyfikacja 

czynników, które mogą wskazywać na potencjalną odległą toksyczność tego leczenia. Taki poten-

cjał może mieć ocena czynników potencjalnie przewidujących kardiotoksyczność podczas przedo-

peracyjnej chemioterapii raka piersi w zakresie funkcji układu sercowo-naczyniowego, w kontek-

ście przebytego leczenia oraz wczesnych wskaźników ryzyka niewydolności mięśnia sercowego. 

Stwierdzono, iż wśród 14% chorych w badanej populacji ponad 300 chorych z dostępną oceną 

markerów kardiotoksyczności (troponina, NT-proBNP, mioglobina) stwierdzano podwyższenie 

wyjściowe lub w trakcie pierwszych cykli obydwu faz chemioterapii (antracykliny, taksany), 2/3 

tych zdarzeń dotyczyło chorych rozpoczynających leczenie paklitakselem. Przygotowywany jest 

wniosek do Komisji Bioetycznej NIO-PIB w Gliwicach o zgodę na prospektywne badanie obser-

wacyjne, z rozszerzonym panelem badań. 

Na podstawie wyników uzyskanych za pomocą metod PET/TK i MR dokonano próby ana-

lizy znaczenia objętości guza pierwotnego dla oceny rokowania chorych. Zidentyfikowano znaczą-

ce różnice między objętością nowotworu wyznaczoną na podstawie oceny w badaniach MMG i TK 

(jako składowa PET/TK) a oceną w badaniu rezonansu magnetycznego piersi. W populacji 541 

chorych, stanowiących podstawową grupę chorych leczonych w latach 2010-2016 dokonano 

wstępnej analizy średnicy guza i jego objętości jako parametrów przewidujących rokowanie. Jedy-

nie wśród nowotworów potrójnie ujemnych średnica guza miała graniczny związek z prawdopodo-

bieństwem całkowitej odpowiedzi, jednak po korekcji na inne czynniki zaawansowania klinicznego 

(w tym zajęcie skóry, stwierdzenie zapalnego podtypu raka piersi) czynnik ten nie był istotny kli-

nicznie. Stwierdzono, że dla prawdopodobieństwa pCR znacznie większe znaczenie mają czynniki 

histokliniczne niż wyjściowe zaawansowanie nowotworu. 

 

6.3. Ocena wczesnych i odległych parametrów wskazujących na ryzyko kardiotoksyczności 

chemioterapii przedoperacyjnej w kontekście gęstości dawki i sekwencji leczenia raka piersi 

Wykonawcy: K. Byrczek-Godula, K. Świderska, A. Badora-Rybicka, M. Jarząb 

Ad. 6.2. 

 

6.4. Wolumetryczna i teksturalna ocena regresji guza pierwotnego u chorych na raka piersi 

w trakcie chemioterapii przedoperacyjnej – ocena na podstawie badań MRI i PET/TK Wy-

konawcy: M. Stankiewicz, M. Jarząb, M. Kaszuba, M. Mianowska-Malec, P. Malec, K. Krysiak, B. 

Lange, E. Nowicka, K. Widera, K. Trela, R. Szumniak, B. Bobek-Billewicz 

Ad. 6.2.  
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6.5.1. Ocena przydatności śródoperacyjnego wykorzystania światła laserowego bliskiej pod-

czerwieni oraz zieleni indocyjaninowej u chorych na raka tarczycy dla redukcji ryzyka poo-

peracyjnej niedoczynności przytarczyc Wykonawcy: A. Czarniecka, G. Woźniak, A. Sacher, 

Ż. Kaniszewska-Dorsz, A. Kotecka-Blicharz, E. Chmielik, E. Stobiecka 

 

 W 2020 r. rozpoczęto prospektywne badanie śródoperacyjnej identyfikacji przytarczyc wyko-

rzystując zjawisko autofluorescencji w świetle lasera w bliskiej podczerwieni (o długości fali 

805nm +/-10nm, maksymalnej mocy emisji:3000mW). Do badania wykorzystywano system obra-

zowania ICG - Visionsense Iridium.  

 

 W 2020 roku, zgodnie z założeniami wieloletniego projektu, do badania włączono 25 chorych 

na raka tarczycy: 20 kobiet i 5 mężczyzn, w wieku od 17 do 73 lat (średnia i mediana: 48 lat). Było 

to 19 chorych na raka brodawkowatego tarczycy (rbt) i 6 na raka rdzeniastego (rrt). U wszystkich 

wykonano całkowite wycięcie tarczycy z układem chłonnym środkowym. W podgrupie chorych na 

rrt dodatkowo u 5 osób przeprowadzono jednostronną, zmodyfikowaną, boczną limfadenektomię 

szyjną, a u 1 chorego limfadenektomię boczną obustronną. Wszyscy chorzy mieli prawidłowe, 

przedoperacyjne stężenie wapnia zjonizowanego.  

Kliniczne zaawansowanie u chorych na rbt przedstawiało się następująco: cT1a-cT2N0M0 (18 

osób) i cT3N0M1 (1 chory). Zaawansowanie kliniczne w grupie chorych na rrt to: cT1bN0M0 - 4 

osoby, cT2N0M0 - 2 chorych. 

Śródoperacyjnie, wykorzystując zjawisko autofluorescencji zidentyfikowano: 1 przytarczycę u 2 

chorych (8%), 2 przytarczyce u 5 osób (20%), 3 u 10 chorych (40%),  

4 u 7 (28%) w jednym przypadku nie udało się zidentyfikować żadnej przytarczycy (4%). Badanie 

doraźne w celu potwierdzenia utkania gruczołowego wykonano w 8 przypadkach (32%). Potwier-

dziło ono utkanie przytarczycy u 5 chorych (62,5%), 

co u 3 osób pozwoliło na przeprowadzenie autotransplantacji, a u 2 na pozostawienie pozostałego 

fragmentu przytarczycy „na naczyniach”. 

Ocenę stężenia PTH oraz Ca+2 i Ca całkowitego wykonywano w 1-szej dobie po operacji. Nie 

odnotowano odchyleń od normy u 6 chorych (24%). Chorzy ci nie wymagali suplementacji wap-

niem i wit D3 – grupa A. U 11 osób odnotowano obniżenie stężenia PTH w przedziale (4 pg/ml – 

16 pg/ml) 44% - grupa B. U tych chorych prowadzono suplementację w standardowych dawkach. 

U 8 chorych (32%) odnotowano spadek pooperacyjnego stężenia PTH w 1-szej dobie < 3pg/ml 

(prowadzono substytucję wysokimi dawkami) – grupa C. 

12 chorych z gr B i C (63%) miało przedoperacyjnie rozpoznane cechy przewlekłego zapalenia 

tarczycy(PZT). Chorzy z gr A charakteryzowali się niższym zaawansowaniem klinicznym i patolo-

gicznym ( 5 chorych cT1,1 osoba cT2; 1 chory miał rozpoznane przerzuty do układy chłonnego 

środkowego), tylko u 1 chorego (17%), w tej grupie rozpoznano i potwierdzono cechy PZT. W 

grupach B i C 5 chorych było w stopniu zaawansowania wyższym niż T2– 26%. U 26% chorych 

występowały przerzuty do układu chłonnego centralnego.  

Powtórną ocenę gospodarki wapniowo-fosforanowej dokonano po około 4 tyg. od operacji. U cho-

rych z grupy B i C (n=19) odnotowano pełny powrót do prawidłowych stężeń PTH u 6 osób (32%). 

Obniżenie stężenia PTH w przedziale (4-16 pg/ml) obserwowano nadal u 7 chorych (37%) nato-

miast niskie stężenie PTH (< 3pg/ml) utrzymywało się u 3 chorych (16%).  

Wyniki badań sugerują związek ryzyka wystąpienia pooperacyjnej niedoczynności przytarczycy 

nie tylko z zaawansowaniem nowotworu, lecz także z PZT, które może wpływać na zaburzenia 

ukrwienia przytarczyc. 
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Niestety w roku 2021 wykonaliśmy jedynie 10 operacji z zastosowaniem systemu obrazowania 

ICG - Visionsense Iridium podczas, których uzyskiwano sprzeczne, trudne do interpretacji wyniki. 

Przyczyną okazała się awaria sprzętu: brak możliwości różnicowania tkanek spowodowany uszko-

dzeniem systemu laserowo-optycznego umożliwiającego regulację  długości fali i energii  promie-

niowania laserowego. Ograniczenia techniczne wynikające z awarii wzmacniacza kamery i regula-

tora mocy lasera, długotrwały czas naprawy spowodowały opóźnienia w realizacji projektu i ko-

nieczność przesunięcia drugiego etapu badania – oceny ukrwienia przytarczyc z wykorzystaniem 

zieleni indocyjaninowej na rok 2022. Obecnie mamy zapewnienie serwisanta o skutecznym usu-

nięciu uszkodzenia.  

 

Piewsza prezentacja uzyskanych wyników planowana jest na majowym Kongresie „Wokół Raka 

Tarczycy” (VI Konferencji Rak Tarczycy i II Zjeździe Towarzystwa EndokrynokogiOnkologicz-

nej), a po ukończeniu projektu w 2022 planowana jest publikacja oryginalna. 

 

6.6.1 Ocena czynników prognostycznych u chorych na raka jelita grubego w IV stopniu kli-

nicznego zaawansowania choroby leczonych chirurgicznie. Badanie prospektywne Wykonaw-

cy: M. Zeman, W. Skałba, M. Czarnecki, A. Chmielarz, M. Strączyński, M. Chekan, E. Chmielik, 

J. Rembak-Szynkiewicz, W. Bal, A. Maciejewski 

 

W latach 2017-2020 w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej NIO-PIB 

w Gliwicach operowano 72 chorych (23 kobiety i 49 mężczyzn) z powodu przerzutów raka jelita 

grubego do wątroby. W 29 (40,3%) przypadkach ognisko pierwotne było zlokalizowane w odbyt-

nicy, a w pozostałych 43 (59,7%) przypadkach w okrężnicy. U 29 (40,3%) chorych stwierdzono 

przerzuty synchroniczne, a u pozostałych 43 (59,7%) metachroniczne. Przerzuty, które ujawniły się 

do 3 miesięcy od operacji ogniska pierwotnego uznano za synchroniczne. W przypadku przerzutów 

metachronicznych czas od operacji ogniska pierwotnego do rozpoznania przerzutów wahał się od 5 

do 78 miesięcy i średnio wyniósł 21 miesiący. W 47 (65%) przypadkach stwierdzono obecność 

pojedynczego przerzutu, a w 25 (35%) co najmniej 2 przerzutów. Wykonano 24 dużych (>2 seg-

menty) anatomicznych resekcji, w tym 5 dwuetapowych (ALPPS), 20 anatomicznych resekcji jed-

nego lub dwóch segmentów, 20 metastazektomii oraz 8 samodzielnych lub połączonych z resekcją 

termoablacji (RFA).  

Powikłania pooperacyjne oceniano w skali Claviena. Stwierdzono 3 (4,2%) zgony w prze-

biegu pooperacyjnym. Powikłania w stopniu 4 wystąpiły u 3 chorych, w stopniu 3 u 4 chorych, 

w stopniu 2 u 9 chorych, w stopniu 1 u jednego chorego. Przed zabiegiem operacyjnym oraz 

w pierwszej, trzeciej i piątej dobie pooperacynej wykonywano jednolity zestaw badań laboratoryj-

nych. Chorych, u których wykonano termoablację, wykluczono z dalszej analizy. 

Aktualnie chorzy znajdują się pod nadzorem onkologicznym. Stosunkowo krótki czas ob-

serwacji nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Z wstępnych analiz wynika, że 

nie wykazano wpływu na OS i DFS przedoperacyjnych stężeń białek ostrej fazy takich jak: fibry-

nogen, ferrytyna i prealbumina. Nie wykazano również wpływu na przeżycia wskaźników stanu 

zapalnego takich jak PLR, NLR oraz stężenia D-dimerów. Korzystnym czynnikiem wpływającym 

na DFS okazały się natomiast: pojedynczy przerzut w porównaniu do 2 i więcej przerzutów 

(p=0,03) oraz czas od operacji pierwotnej do rozpoznania przerzutów większy niż 12 miesięcy 

(p=0,000). Dodatkowo podjęto próbę stworzenia prostego modelu prognostycznego opartego na 

tych dwóch parametrach. W tym celu korzystnym prognostycznie parametrom przyznawano 

1 punkt, natomiast niekorzystnym 0 punktów. W ten sposób otrzymano 3 grupy chorych. W grupie, 

która otrzymała 2 punkty znaleźli się chorzy u których stwierdzono 1 zmianę przerzutową, która 
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ujawniła się po 12 miesiącach od operacji ogniska pierwotnego, w grupie, która otrzymała 0 punk-

tów znaleźli się chorzy, u których zdiagnozowano co najmniej 2 zmiany przerzutowe, które ujaw-

niły się do 12 miesięcy od operacji ogniska pierwotnego, natomiast w grupie, która otrzymała 1 

punkt, pozostali chorzy. Wykazano istotną statystycznie różnicę prawdopodobieństwa przeżycia 

bezobjawowego grupy chorych, która otrzymała 2 punkty, w porównaniu do dwóch pozostałych 

grup (p=0,001). Powyższy model jawi się jako prosta możliwość stratyfikacji grupy chorych na 

raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania klinicznego.  

 

6.6.2 Ocena morfometrycznej charakterystyki sieci naczyń limfatycznych raka regionu głowy 

i szyi i regionalnych węzłów chłonnych oraz stopnia korelacji z profilem molekularnym mar-

ginesów jako czynników predykcyjnych dla pooperacyjnej radioterapii Wykonawcy: Ł. Kra-

kowczyk, A. Maciejewski, M. Stankiewicz, C. Szymczyk, B. Maciejewski, E. Chmielik, J. Simek, 

P. Paul 

 

Cel pracy 

Czy parametryczny morfometryczny profil sieci naczyń limfatycznych w guzie i w regionalnych 

węzłach chłonnych (z przerzutami i bez) można wykorzystać jako uzupełnienie (wskazanie precy-

zji) kliniczno-molekularnego systemu szacowania ryzyka  wznowy miejscowej i lub węzłowej po 

leczeniu operacyjnym raków regionu głowy i szyi?  

Aktualnie powszechnie stosowany kliniczny system oceny ryzyka wg Pelersa nie  podlegał noweli-

zacji od ponad 30 lat i w sytuacji wdrożenia wielu nowoczesnych metod  i technik radiochirurgii 

(3D-CRT, IMRT i GRT) jest niedostatecznie precyzyjny jako  predyktor indywidualnej optymali-

zacji pooperacyjnego leczenia uzupełniającego.   

 

Uzasadnienie 

Z dotychczasowych nielicznych badań wynika, że stopień nasilenia patologicznej angio- i limfan-

giogenezy w guzie i ogniskach przerzutowych może mieć istotną wartość predykcyjną i progno-

styczną. Z kolei morfometryczne zmiany limfangiogenezy w regionalnych węzłach chłonnych bez 

ognisk przerzutowych mogą hipotetycznie stanowić wczesny rekwizyt ryzyka powstania w nich 

przerzutów (i np. źródeł dla następczego rozsiewu). A zatem parametryczna i morfometryczna 

analiza sieci limfatycznej w guzie i w regionalnych węzłach chłonnych może stanowić ważny uzu-

pełniający czynnik predykcyjny i prognostyczny, zwiększający kliniczną wartość statusu moleku-

larno-histopatologicznego guza pierwotnego i regionalnych węzłów chłonnych nie tylko dla poope-

racyjnej ale i samodzielnej radioterapii  nowotworów regionu głowy i szyi. To uzasadnia celowość 

własnego projektu badawczego.  

Zalecany przez obecnie obowiązującą  8 edycję AJCC schemat oceny ryzyka agresywnego prze-

biegu klinicznego (Risk Model) nie uwzględnia angioinwazji, natomiast obejmuje ocenę nasilenia 

nacieku zapalnego złożonego z limfocytów. Ten schemat oceny jest przez nas stosowany zaledwie 

od roku i omawiany przy okazji wielodyscyplinarnych decyzji o leczeniu uzupełniającym. 

Poszerzenie oceny o korelację pomiędzy statusem sieci naczyń chłonnych, a intensywnością odpo-

wiedzi limfocytarnej gospodarza podniosłoby wartość pracy poprzez połączenie kryteriów nauko-

wych z aktualnymi patologicznymi kryteriami diagnostycznymi. Stąd nasz wniosek o przedłużenie 

trwania tego zadania badawczego. 
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Materiał i metodyka 

Retrospektywny etap badania obejmuje materiał kliniczny ok 150 chorych na raka różnych lokali-

zacji regionu głowy i szyi i w różnym stopniu zaawansowania klinicznego, leczonych operacyjnie 

z co najmniej 5-letnim okresem obserwacji, których pooperacyjny wynik histopatologiczny będzie 

dostępny w bazie  tkanek Zakładu Patologii Nowotworów. Oprócz oznaczenia profilu molekular-

nego (jak w badaniu CHR-ZP-ZRT nr 01/2017) ocena morfometryczna sieci limfatycznej z uży-

ciem molekularnych przeciwciał CD34 i podoplaniny obejmuje parametryzacje gęstości naczyń 

limfatycznych, średnicy ich przekroju i długości i indeksu wariancji uzyskanych oznaczeń.  Wielo-

parametryczna analiza korelacyjna pozwoli oznaczyć siłę związku i jego powtarzalność oznaczeń 

molekularnych w relacji do uzyskanych wyników leczenia (tzw. analiza zwrotna). Uzyskane wyni-

ki wykorzystane do oznaczenia stopnia sprzężenia z : 

1. 5-letnim miejscowym i loko-regionalnym wyleczeniem 

2. Częstością, kinetyką i lokalizacją wznów miejscowych i węzłowych 

3. Częstością i kinetyką przerzutów odległych.  

Jeśli uzyskane wyniki okażą się wystarczająco reprezentatywne zostanie podjęta próba zdefiniowa-

nia (nowelizacji) kliniczno-molekularno-naczyniowej skali ryzyka niepowodzeń (wznowy, prze-

rzuty) i opracowania algorytmu indywidualnych taktyk terapeutycznych.  

 

Wstępne  wyniki 

1. Istnieje korelacja profilu naczyniowego guza i węzłów chłonnych z profilem molekularnym; 

2. Wykorzystanie obu profili dla opracowania złożonego predykcyjnego systemu szacowania ryzy-

ka z uwzględnieniem wyjściowej objętości guza (Tv) i węzłów   chłonnych (Nv) stworzy racjonal-

ny parametryczny system wyboru indywidualnej taktyki skojarzonej terapii nowotworów głowy 

i szyi. 

 

Na etapie badań retrospektywnych nie wymaga się konieczności zapewnienia źródeł  finansowania. 

Dalsza realizacja projektu badawczego zaplanowana jest w ramach grantu wewnętrznego. 

 

6.7 Obecność i znaczenie ferroptotycznego mechanizmu śmierci komórek w reperfuzji 

płatów wolnych po zabiegach rekonstrukcyjnych Wykonawcy: A. Maciejewski, Ł. Krakow-

czyk, M. Grajek, D. Gendosz de Carillo, D. Walczak, D. Bula 

 

Podczas prowadzenia programu badawczego pt.: „Obecność i znaczenie ferroptotycznego mecha-

nizmu śmierci komórek w reperfuzji płatów wolnych po zabiegach rekonstrukcyjnych” zostały 

osiągnięte następujące cele: 

 

 

1. Udoskonalenie selekcji pacjentów zakwalifikowanych do pobrania biopsji 

2. Pobranie biopsji od 17 pacjentów (34 bioptatów)  

3. Walidacja protokołu do izolacji RNA przy zastosowaniu homogenizacji kulkowej 

z bioptatów 

4. Walidacja protokołu do izolacji białka całkowitego przy zastosowaniu homogenizacji 

kulkowej z bioptatów 

5. Określenie specyficzności starterów dla badanych genów, w tym ACSL4, SLC7A11, 

NRF2 

6. Walidacja protokołu do reakcji odwrotnej transkrypcji dla mRNA pozyskanego z biop-

sji pacjentów, którzy zostali zdyskwalifikowaniu do biopsji nr 2 (martwica płata). 
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Zespół badawczy z przykrością musi stwierdzić, iż nie będzie w stanie ukończyć projektu NR 

DN/SN-08WP/19 w wyznaczonym terminie. Jednocześnie wnioskuje o przedłużenie terminu reali-

zacji projektu o następne 6 miesięcy. Swój wniosek uzasadnia zmniejszoną ilością pacjentów za-

kwalifikowanych do zabiegów resekcyjno-rekonstrukcyjnych w klinice Chirurgii Onkologicznej 

i Rekonstrukcyjnej w związku z dalszą wszechobecną pandemią wirusa SARS-CoV-2. Sprawę 

w dalszym ciągu utrudnia tymczasowe zawieszenie zewnętrznej działalności części Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego, który współpracując z naszym zespołem jest odpowiedzialny za część 

laboratoryjną projektu badawczego. Jednakże od momentu wznowienia badań (druga połowa 

08.2020), przy pełnej mobilizacji całego zespołu, ukończona została pierwsza część projektu za-

kładająca pobranie materiału do badań. Pobrane zostało 40 bioptatów (od 20 pacjentów), co daje 

100 % zaplanowanych bioptatów. Dodatkowo, tak jak to miało miejsce w latach 2019/2020, część 

pacjentów pomimo udzielenia zgody na udział w badaniu została zdyskwalifikowana ze względu 

na brak spełnienia kryteriów włączenia. Powodem tego były najczęściej: zbyt mała wyspa skórna 

lub użycie płata wolnego bez wykorzystania wyspy skórnej. Część pacjentów w których przypadku 

wyspy skórne mogłyby być użyte w badaniu, nie wyraziły zgodę na udział w projekcie. W roku 

2021 zakładano, że dzięki ukończeniu pobierania bioptatów skórnych (I etapu badań) i skupieniu 

się na części laboratoryjnej, zespół badawczy  ukończy projekt DN/SN-08WP/19 i tym samym 

zrealizuje założenia programu badawczego. Jednak z uwagi na utrzymującą się pandemię oraz za-

wieszenie prowadzenia grantów wewnętrznych NIO, projekt nie został ukończony. Zespół badaw-

czy ma olbrzymią nadzieję, że wraz z wznowieniem projektów w roku 2022 druga część (laborato-

ryjna) zostanie ukończona, co pozwoli na interpretacje oraz publikację wyników. 

 

6.8.1 Analiza czynników prognostycznych i predykcyjnych w planowaniu i ocena wyników 

leczenia chorych na DLBCL. Naturalna komórka limfoidalna (ILC) – nowy uczestnik odpo-

wiedzi immunologicznej w przebiegu chorób limfoproliferacyjnych Wykonawcy: A. Chwieduk, 

M. Głowala-Kosińska, A. Smagur, W. Fidyk, A. Ciomber, J. Korfanty, M. Wilkiewicz, P. Borzdzi-

łowska, I. Mitrus, M. Twardosz, R. Swoboda, A. Kwiatkowska-Pamuła, K. Dulik, J. Najda, M. 

Krawczyk-Kuliś, A. Cortez, A. Krzywoń, M. Krzempek, A. Wilk, Z. Kołosza 

 

 Celem realizowanego od 2018 r. programu badawczego jest identyfikacja rodzaju 

zależności między naturalnymi komórkami limfoidalnymi, adaptacyjnym układem immu-

nologicznym i komórkami nowotworowymi. Umożliwi ona określenie roli tych komórek 

w powstawaniu i przebiegu chorób limfoproliferacyjnych. Objęcie badaniem odpowiednio 

dużej i względnie homogennej grupy pacjentów nowotworowych pozwoli na komplekso-

wą ocenę nie tylko samych naturalnych komórek limfoidalnych obecnych w otoczeniu 

komórek nowotworowych, ale również ich wpływu na pozostałe komórki układu immuno-

logicznego. 

 Badaniem objęta została grupa 52 pacjentów ze zdiagnozowanym chłoniakiem 

z dużej komórki B (DLBCL) w wieku 18-65 lat, nie poddawanych leczeniu przeciwnowo-

tworowemu, przyjętych w celach diagnostycznych i terapeutycznych do Kliniki Transplan-

tacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-

Curie, Oddziału w Gliwicach. Grupę kontrolną stanowili dawcy szpiku (n=32).  

Ilościowa i jakościowa analiza cytometryczna z wykorzystaniem ośmiokolorowego cyto-

metru przepływowego FACSCantoTM II (BD Bioscience) obejmowała:  

- identyfikację komórek ILCs o fenotypie lin- (CD3, CD4, CD16, CD19, CD8, CD20, 

CD34, CD15, CD14, CD203c, CD33, FcεRI) CD127+; poszczególne subpopulacje zostały 

wyodrębnione dzięki analizie ekspresji CD294 (CRTH2) i CD117  
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- ocenę konwencjonalnych limfocytów: Tc (CD45+CD3+CD8+), Th (CD45+CD3+CD4+), 

NK (CD45+CD56+CD3-), NKT (CD45+CD56+CD3+),  

- analizę limfocytów T regulatorowych (Treg) o immunofenotypie CD4+CD25high; w celu 

analizy funkcjonalnej tych komórek zostały przeanalizowane dwie populacje: 

CD4+CD25highCD127-CDCD45RA+ (naïve Tregs) i CD4+CD25highCD127-

CDCD45RA- (memory Tregs). 

Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały wyższy odsetek całkowitej liczby 

naturalnych komórek limfoidalnych (ILCs) wśród leukocytów krwi obwodowej w grupie 

zdrowych dawców w porównaniu z grupą chorych na DLBCL. Jednocześnie, w grupie 

badanej, wśród wszystkich ILCs zaobserwowano statystycznie wyższy odsetek ILC2 niż w 

grupie kontrolnej. Ponadto udział całkowitej subpopulacji ILC3 w leukocytach krwi ob-

wodowej był niższy wśród chorych, w porównaniu do populacji zdrowych dawców szpiku. 

Także odsetek komórek ILC3 NKp46 zarówno w leukocytach, całkowitej  populacji ILCs, 

jak również wśród subpopulacji komórek ILC3 uległ obniżeniu w grupie badanej vs. 

zdrowej. Analiza konwencjonalnych limfocytów (TBNK) wykazała większy udział komó-

rek NK wśród limfocytów krwi obwodowej w grupie badanej w porównaniu do grupy 

zdrowych dawców szpiku. Jednocześnie w populacji chorych obniżeniu uległ odsetek lim-

focytów B (CD19+) w porównaniu z grupą kontrolną. 

Zarówno grupa pacjentów jak i kontrolna będą systematycznie uzupełniane zgodnie 

z założonym planem. Projekt finansowany jest z Grantu NCN 2017/25/B/NZ6/01484, któ-

rego zakończenie planowane jest na styczeń 2023 r. 

Uzyskane do tej pory wyniki zostały zaprezentowane w formie prezentacji plaka-

towych w formacie „on-line” na poniższych konferencjach: 

1) „Circulating innate lymphoid cells (ILCs) in  peripheral blood of diffuse large B 

cell lymphoma (DLBCL) patients.” Chwieduk A., M. Głowala-Kosińska, P. Borzdziłow-

ska, A. Smagur, W. Fidyk, J. Korfanty, I. Mitrus, M. Wilkiewicz, A. Ciomber, S. Giebel, 

Department of Bone Marrow Transplantation and Oncohematology, Maria Sklodowska-

Curie National Research Institute of Oncology (MSCNRIO) Gliwice branch, Gliwice, Po-

land, XXIVth Gliwice Scientific Meetings 2020, Gliwice, November 20-21, 2020 

2) “The role of innate lymphoid cells (ILC) in regulating the immune response in 

DLBCL.” 

Chwieduk A., Głowala-Kosińska M., Borzdziłowska P., Smagur A., Fidyk W., Korfanty J., 

Mitrus I., Wilkiewicz M., Ciomber A., Cortez A. , Giebel S., Department of Bone Marrow 

Transplantation and Oncohematology, Department of Biostatistics and Bioinformatics, 

Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Gliwice Branch, Gliwi-

ce, Poland, The 6th Warsaw Conference On Perspectives Of Molecular Oncology, War-

szawa September 15-16, 2021  

3) “Subpopulations of circulating innate lymphoid cells (ILCs) in the peripheral blood 

of newly diagnosed patients with DLBCL.” 

Chwieduk A., Głowala-Kosińska M., Borzdziłowska P., Smagur A., Fidyk W., Korfanty J., 

Mitrus I., Wilkiewicz M., Ciomber A., Giebel S., Department of Bone Marrow Transplan-

tation and Oncohematology, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of On-

cology (MSCNRIO) Gliwice branch, Gliwice, Poland. 4th Annual Meeting of the. Interna-

tional Academy for Clinical Hematology (IACH), September 24-26, 2021. 

4) “Dysregulation of innate lymphoid cells (ILCs) frequency in diffuse large lympho-

ma (DLBCL).” Chwieduk A., Głowala-Kosińska M., Borzdziłowska P., Smagur A., Fidyk 

W., Korfanty J., Mitrus I., Wilkiewicz M., Ciomber A., Cortez A., Giebel S. Department of 

Bone Marrow Transplantation and Oncohematology, Department of Biostatistics and Bio-

informatics, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology Gliwice 
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Branch, Gliwice, Poland, 6th Congress on Controversies in Stem Cell Transplantation And 

Cellular Therapies, October 21-24, 2021 

 

Otrzymane wyniki posłużą do opracowania artykułów w recenzowanych czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych na Liście Filadelfijskiej. Zostaną też upu-

blicznione w środowisku naukowym w formie doniesień na międzynarodowych i krajo-

wych konferencjach specjalistycznych. 
 

 

6.8.2 Ocena skuteczności i profilu bezpieczeństwa schematu BGD (bendamustyna, gemcyta-

bina, deksametazon) w leczeniu chorych na oporne i nawrotowe postacie chłoniaków 

z obwodowych limfocytów T Wykonawcy: R. Swoboda, E. Chmielowska, T. Czerw, J. Najda, K. 

Dulik, M. Twardosz, A. Kwiatkowska-Pamuła, A. Janikowska, A. Janeczek, S. Giebel 

 

Projekt badania został przedstawiony na Posiedzeniu Plenarnym Polskiej Grupy Badawczej Chło-

niaków (PLRG) 03.12.2021 r. Badanie obejmować będzie analizę efektów leczenia oraz profil bez-

pieczeństwa schematu BGD u pacjentów z opornym/nawrotowym chłoniakiem z obwodowych 

komórek T po jednej lub dwóch liniach leczenia. Do analizy zostaną włączeni pacjenci leczeni wg 

ww. schematu w ośrodkach hematologicznych zrzeszonych w ramach PLRG 

 

 

6.9.1 Ocena tolerancji i skuteczności napromieniania całego ciała w dawkach mieloablacyj-

nych w skojarzeniu z fludarabiną przed allotransplantacją komórek krwiotwórczych u cho-

rych na ostrą białaczkę szpikową Wykonawcy: M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, 

M. Saduś-Wojciechowska, A. Frankiewicz, M. Ociepa-Wasilkowska, K. Michalak, J. Najda, 

M. Krawczyk-Kuliś, J. Hołowiecki, M. Kraszkiewicz, B.Jochymek, Ł. Kleszyk, M. Radwan, Ł. Dolla 

 

Poszerzono analizę o nowych pacjentów oraz pacjentów przeszczepianych od dawców niezgod-

nych i haploidentycznych. Na kolejny rok planuje się finalizację bazy i napisanie manuskryptu. 

 
6.9.2 Porównawcza ocena kliniczno-dermoskopowa zmian skórnych w przebiegu ostrej 

i przewlekłej choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GVHD) u pacjentów po allogenicz-

nej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) w trakcie leczenia 

pozaustrojową fotoferezą (ECP) Wykonawcy: G. Kamińska-Winciorek, T. Czerw, M. Jaworska, 

A. Szlauer-Stefańska, S. Giebel 

 

W latach 2018-2021 do prospektywnej oceny kliniczno- dermoskopowej zmian skórnych w prze-

biegu choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GVHD) u pacjentów leczonych za pomocą po-

zaustrojowej fotoferezy (ECP) zakwalifikowano i włączono łącznie 15 pacjentów po allogenicznej 

transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT). Ze względu na zrekrutowanie 

niepełnej liczby badanych (z powodu  pandemii COVID-19, zmiany harmonogramu przyjęć na 

Oddział oraz wysokospecjalistyczny charakter procedury  terapeutycznej jaką jest ECP z koniecz-

nością jej wielokrotnego powtarzania), nie było możliwe przeprowadzenie ostatecznej analizy 

i opracowanie uzyskanych wyników obserwacji w grupie badanych chorych dotyczących cech 

dermoskopowych oraz ewolucji tych zmian w aspekcie kliniczno-dermoskopowym.  

 Poczynione dotychczas obserwacje kliniczno- dermoskopowe wraz ze zgromadzoną unika-

tową dokumentacją fotograficzną (ikonografia własnych przypadków) zmian występujących za-

równo w obrębie skóry gładkiej, jak i również błon śluzowych i przydatków w przebiegu skórnej 

GvHD, dały podstawę opublikowania pracy, w której przedstawiono cechy dermoskopowe obser-
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wowane w obrębie czerwieni wargowej w przebiegu przewlekłej skórno - śluzówkowej GvHD   

m.in. u pacjentów leczonych  z wykorzystaniem ECP.  

Zebrany materiał w czasie prowadzonego badania umożliwił jego częściowe opublikowanie w 

pracy:  

1: Szlauer-Stefańska A, Kamińska-Winciorek G. What Do the Lips Say in Chronic Graft-Versus-

Host Disease After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation? A Case Series. Dermatol 

Ther (Heidelb). 2021;11(4):1423-1434. doi: 10.1007/s13555-021-00546-4. Epub 2021 May 20. 

PMID: 34014505; PMCID: PMC8322242. 

 

Ponadto, wygłoszono wykład w ramach stażu naukowego w roli Profesora Odwiedzającego 

(G. Kamińska-Winciorek) dla lekarzy rezydentów w Clinica di Dermatologia e Venerologie 

dell’Università di Trieste, Ospedale Maggiore dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano 

Isontino we Włoszech pt. „Cutaneous Graft versus Host Disease- the role of Dermatologist in the 

multidisciplinary Team” (10.11.2021., Triest, Włochy).  

 

 

6.9.3. Retrospektywna ocena wyników allotransplantacji komórek macierzystych u chorych 

z nawrotową oraz oporną postacią chłoniaka Hodgkina Wykonawcy: A. Frankiewicz, J. Hoło-

wiecki, M. Krawczyk-Kuliś, M. Saduś-Wojciechowska, J. Najda, W. Mendrek, T. Czerw, M. Sob-

czyk-Kruszelnicka, M. Ociepa, K. Michalak, M. Dzierżak-Mietła, G. Kamińska-Winciorek, S. Gie-

bel 

 

Chłoniak Hodgkina to nowotwór układu chłonnego wywodzący się z komórek linii B, po-

tencjalnie chemio- i radio-wrażliwy. W około 80% przypadków możliwe jest całkowite wyleczenie 

z zastosowaniem klasycznej chemioterapii z/lub/bez naświetlaniem zajętych pól.  

W części przypadków choroba ma charakter nawrotowy (około 10%) i/lub oporny (około 10%) na 

stosowaną terapię, w tym wysokodawkową chemioterapię wspomaganą transplantacją autologicz-

nych komórek krwiotwórczych. W tej grupie pacjentów rokowanie nieco poprawiło się dzięki za-

stosowaniu nowych leków (bendamustyna w skojarzeniu z gemcytabiną oraz przeciwciała mono-

klonalne; brentuksimab vedotin, nivolumab).  

Zastosowanie allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych pozwala potencjalnie, 

dzięki występowaniu reakcji przeszczep-przeciw-chłoniakowi, uzyskać wyleczenie nawet w grupie 

chorych, gdzie powyższe środki terapeutyczne okazały się nieskuteczne. Wysoka śmiertelność 

związana z samą procedurą w tej grupie chorych, związana głównie z reakcją przeszczep przeciw 

gospodarzowi oraz z  ciężkimi infekcjami, raportowana historycznie, stanowiła jak dotąd istotną 

przeszkodę w oferowaniu tej metody leczniczej pacjentom z chłoniakiem Hodgkina. W ciągu 

ostatniej dekady obserwuje się znacząca poprawę wyników oraz wzrost ilości procedur allotrans-

plantacji wykonywanych u chorych na chłoniaki, głównie za sprawą wprowadzenia do praktyki 

klinicznej kondycjonowania o zredukowanej intensywności.  

Celem bieżącego opracowania jest retrospektywna, jednoośrodkowa analiza wyników tera-

pii chorych na chłoniaka Hodgkina z użyciem alogenicznej transplantacji komórek krwiotwór-

czych, z próbą wyłonienia grupy chorych, których szanse na odniesienie  korzyści są relatywnie 

duże. Należy zaznaczyć, że w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Insty-

tutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Gliwicach wykonana liczba allo-HSCT 

u w/w chorych (dotychczas 36 procedur) jest znacząca w porównaniu z danymi z literatury facho-

wej.  

Projekt realizowany jest w ramach badania retrospektywnego. 36 chorych (23 kobiety oraz 13 

mężczyzn) spełniających kryteria włączenia zostało włączonych do analizy. Mediana wieku przy 
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diagnozie oraz przy allo-HSCT wynosiła  odpowiednio 28 lat (zakres 20-53.5 lat) oraz 33 (24-57) 

lata. Mediana ilości linii leczenia przed zastosowaniem allo-HSCT wynosiła 4 (2-8). 27 chorych 

(75%) było wcześniej poddanych auto-HSCT. 14 chorych (38%) osiągnęło całkowitą remisję przed 

AlloHSCT. 

 Leczenie kondycjonujące obejmowało kondycjonowanie mieloablacyjne (n=15, 42%),  

o zredukowanej intensywności (n=15, 42%) oraz niemieloablacyjne (n=6, 16%). We wszystkich 

przypadkach źródłem komórek macierzystych była krew obwodowa. Chorzy otrzymali przeszczep 

od w pełni zgodnego w HLA dawcy rodzinnego (n=16, 44%), w pełni zgodnego dawcy 

niespokrwnionego (n=11; 30%), nie w pełni zgodnego dawcy niespokrwnionego (n=3, 8%) lub 

dawcy haploidentycznego (n=6, 17%).  

Wszczep był udokumentowany u 35/36 (97%) (jeden chory zmarł z powodu sepsy w +10 dobie). 

Mediana czasu do regeneracji neutrofili > 0.5 x 109 / L wyniosła 14 (10-20) dni, podczas gdy medi-

ana czasu do regeneracji płytek krwi >20 x109/L wynosiła 13 (0-47) dni. Prawdopodobieństwo 

całkowitego przeżycia wynosiło 52% (błąd standardowy +/-2%) zaś przeżycia wolnego od pro-

gresji 57% (+/-9%). Skumulowane ryzyko progresji w czasie 2 lat wynosiło 27,6% (SE 8.1, 95% 

CI 13.4-43.8) zaś śmiertelności związanej z przeszczepieniem 14,3% (SE 6.0, 95% CI 5.1-28.1) 

Z pośród 35 chorych u których stwierdzono wszczep, czworo (11%) doświadczyło ostrej GVHD 

w stopniu 2-4 (jeden chory w stopniu 2, jeden w stopniu 3, dwóch w stopniu 4). Wśród  30 chorych 

którzy przeżyli bez progresji choroby conajmniej 100 dni, przewlekłą GVHD stwierdzono u 12 

(40%). 

W analizie jednowariantowej prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia było znacząco wyższe u 

kobiet względem mężczyzn (70% +/-17% vs. 37% +/-14%, p=0.008), u chorych młodszych 

względem mediany (69% +/-15% vs. 25% +/-19%, p=0.04) oraz tych którzy osiągnęli całkowitą 

remisję przed AlloHSCT względem tych z remisją częściową oraz brakiem remisji (92% +/-7% vs. 

22% +/-19% vs. 40% +/- 15%; p=0.04). Te same czynniki miały wpływ na prawdopodobieństwo 

przeżycia wolnego od progresji.  

W analizie wielowariantowej z użyciem regresji wstecznej jedynie status choroby przed allo-HSCT 

pozostawał niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelności (odpowiedź częściowa lub brak remisji 

vs. całkowita odpowiedź: hazard ratio = 10.9 (95% CI, 1.4-84.1), p=0.02). 

 

6.9.4 Pod presją immunosupresji. Mechanizmy zaniku oraz regeneracji rzadkich subpopula-

cji limfocytów T w modelu alogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych przy pełnej 

oraz połowicznej zgodności w układzie HLA Wykonawcy: M. Głowala-Kosińska, A. Chwieduk, 

W. Fidyk, A. Smagur, P. Borzdziłowska, J. Korfanty, I. Mitrus, A. Ciomber, M. Wilkiewicz, A. Cor-

tez, M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, J. Najda, M. Saduś-Wojciechowska, A. Fran-

kiewicz, M. Ociepa, K. Michalak, M. Krawczyk-Kuliś, J. Hołowiecki, S. Giebel 

 

Allogeniczny przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (alloHSCT) jest sku-

teczną i często jedyną opcją terapeutyczną w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego. Pro-

cedura alloHSCT poprzedzona jest wysokodawkową radio- lub chemioterapią, która ostatecznie 

uszkadza wadliwą hematopoezę pacjenta. Komórki CD34 + z materiału dawcy zapewniają przy-

wrócenie hematopoezy i bardzo powolną regenerację odporności pacjenta. W pierwszych miesią-

cach po alloHSCT odbudowa odporności polega na obwodowej ekspansji limfocytów T dawcy 

obecnych w przeszczepionym materiale komórkowym. Są to głównie limfocyty T pamięci i dzie-

wicze limfocyty T, które stają się alloreaktywne w kontakcie z komórkami gospodarza. Najtrudniej 

odnawialne po alloHSCT są limfocyty T CD4 +. Wśród nich szczególnie cenne, ale też bardzo 

słabo odnawiane są limfocyty tzw. „recent thymic emigrants” (RTE), które są produkowane w gra-

sicy i są najwcześniejszymi limfocytami T wykrywanymi we krwi. Podczas gdy szczegółowa re-
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konstytucja komórek T została dość dobrze opisana dla alloHSCT od dawców w pełni zgodnych 

pod względem HLA (human leucocyte antigens), aspekt ten jest nadal słabo poznany w przypadku 

alloHSCT od dawcy zgodnego tylko w połowie HLA (tak zwane haploidentyczne lub haploHSCT). 

Chociaż rzadko wykonywane, przeszczepy haploHSCT stają się coraz ważniejsze dla pacjentów, 

którzy nie posiadają dawcy zgodnego w HLA. Mając na uwadze powyższe przesłanki, podjęliśmy 

się kompleksowej oceny rekonstytucji rzadkich limfocytów T po HSCT od dawcy haploidentycz-

nego (haploHSCT) vs w pełni zgodnego dawcy niespokrewnionego (MUD-HSCT). Nasze wstępne 

wyniki wskazują na bardziej skuteczną wczesną rekonstytucję limfocytów T po alloHSCT, w tym 

limfocytów RTE i dziewiczych limfocytów T regulatorowych (Treg) u pacjentów po haploHSCT w 

porównaniu z pacjentami po MUD-HSCT. Przeciwnie, podwójnie negatywne limfocyty T (DN) 

były odtwarzane mniej skutecznie u pacjentów po haploHSCT. Nie zaobserwowano istotnych róż-

nic między badanymi grupami w odbudowie populacji komórek T, takich jak całkowita liczba ko-

mórek T CD3 + lub komórek T CD8 +. Oznacza to, że dziewicze limfocyty T i komórki RTE są 

odtwarzane po haploHSCT niezależnie od innych populacji limfocytów, co rzuca nowe światło na 

proces regeneracji limfocytów T w zależności od typu przeszczepu. 

Otrzymane wyniki zostały dotychczas zaprezentowne w formie doniesień na międzynarodo-

wych i krajowych konferencjach oraz staną się przedmiotem publikacji w recenzowanych czasopi-

smach. Lista doniesień z 2021 roku: 

1) 4th Annual Meeting of the International Academy for Clinical Hematology (IACH). Sep-

tember 24-26, 2021 “Differences in regeneration T lymphocyte subsets in patient after al-

logeneic haematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) from fully vs half matched 

donor”.  

2) 6th Congress on Controversies in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies 

(COSTEM), over the days of October 21-24, 2021. “Regeneration of rare T lymphocytes 

after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) from fully vs half 

matched donor”. 

 

 

6.9.5. Ocena tolerancji i skuteczności napromieniania całego ciała w dawkach mieloablacyj-

nych w skojarzeniu z kladrybiną przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych 

u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) i zespoły mielodysplastyczne (MDS) Wyko-

nawcy: M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, M. Saduś-Wojciechowska, A. Frankie-

wicz, M. Ociepa-Wasilkowska, A. Szlauer-Stefańska, J. Najda, M. Dzierżak-Mietła, M. Krawczyk-

Kuliś, J. Hołowiecki, S. Giebel 

 

 Raport dotyczy kontynuowania badania klinicznego oceniającego skuteczność i tolerancję 

leczenia kondycjonującego przed allo-HCT pacjentów z rozpoznaną AML. Kontynuowano przygo-

towanie badania klinicznego CLARA, które jest badaniem opartym na finansowaniu z budżetu 

Agencji Badań Medycznych. W listopadzie 2021 r. otwarto to badanie. Obejmuje ono wszystkie 

typy przeszczepienia allogenicznego u pacjentów leczonych z AML i MDS. Od otwarcia badania 

do końca roku nie zrekrutowano pacjentów do badania. Rekrutacja jest planowana na kolejny rok. 
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6.9.6. Ocena częstości występowania oraz podtypów klinicznych zmian skórnych w przebiegu 

przewlekłej choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GVHD) u pacjentów po allogenicznej 

transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) w zależności od rodzaju 

dawcy i leczenia przygotowującego do przeszczepienia Wykonawcy: G. Kamińska-Winciorek, 

T. Czerw, M. Krawczyk-Kuliś, A. Szlauer-Stefańska, W. Mendrek, A. Frankiewicz, M. Ociepa, 

M. Saduś-Wojciechowska, K. Michalak, M. Sobczyk-Kruszelnicka, J. Najda, M. Pawełczak- Szo-

stak, J. Hołowiecki, S. Giebel 

 

Celem pracy była analiza porównawcza stopnia nasilenia i podtypów klinicznych zmian 

skórnych w przebiegu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) w zależ-

ności od rodzaju dawcy i sposobu leczenia przygotowującego przed procedurą allogenicznego 

przeszczepiania komórek macierzystych.. W roku 2019 rozpoczęto pierwszy etap projektu obejmu-

jący aktualną ocenę dotychczas opisywanych zmian skórnych w przeprowadzonym całościowym 

badaniu  dermatologicznym; według  kryteriów oceny  w modyfikacji własnej u pacjentów podda-

nych procedurze alloHSCT, w szczególności z potwierdzoną w wywiadzie przewlekłą skórną 

GVHD . W 2020 r. rozpoczęto prospektywną ocenę kliniczno- dermoskopową w przypadku no-

wych rozpoznań skórnych objawów przewlekłej GvHD u pacjentów pozostających w obserwacji 

Przyklinicznej Poradni Transplantacji Szpiku w Gliwicach.  

Ze względu na fakt  późnego występowania przewlekłej skórnej postaci GVHD  (około  80 

dnia nawet do 200 dnia według danych literaturowych) w aspekcie prospektywnego charakteru  

prowadzonej obserwacji , powyższy projekt wymaga przedłużenia w czasie ze względu na ograni-

czenie kontroli po leczeniu  pacjentów spoza województwa śląskiego, zmianę harmonogramu 

i sposobu przyjęć (m.in. teleporady, ograniczenie przyjazdów, kontrole w miejscu zamieszkania) 

pacjentów do Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii oraz Poradni Transplantacji Szpiku  

ze względu na pandemię COVID-19.  

 

W prowadzonym projekcie uwzględniającym całościowe badanie skóry - z opisywaniem  

objawów skórno-śluzówkowych w przebiegu GVHD, ale również zmian skórnych w przebiegu 

chorób limfoproliferacyjnych, potencjalnych nowotworów skóry oraz innych rzadkich powikłań ze 

strony  narządów wewnętrznych, uzyskano wartościowy zbiór unikatowej dokumentacji fotogra-

ficznej. Częściowa realizacja naukowa projektu oraz analiza danych literaturowych dotyczących 

m.in. zmian śluzówkowych w przebiegu GvHD dała również podstawę do napisania wieloośrod-

kowej pracy przeglądowej pod egidą Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopowego, doty-

czącą zmian śluzówkowych m.in. w dermatozach zapalnych. Wstępne wyniki obserwacji przed-

stawiono w formie poniższych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach medycz-

nych:  

 

1. Kumar Jha A, Vinay K, Sławińska M, Sonthalia S, Sobjanek M, Kamińska- Winciorek G, 

Errichetti E, Kamat D, Chatterjee D, Apalla Z, Zalaudek I, Goldust M, Lallas A. Application of 

mucous membrane dermoscopy (mucoscopy) in diagnostics of benign oral lesions - literature re-

view and preliminary observations from International Dermoscopy Society study. Dermatol Ther. 

2021;34(1):e14478. doi: 10.1111/dth.14478.  

2. Errichetti E, Geller S, Zalaudek I, Longo C, Kyrgidis A, Akay BN, Piccolo V, Myskowski 

P, Vitiello P, Russo T, Argenziano G, Sławińska M, Sokołowska-Wojdyło M, Sobjanek M, Toncic 

RJ, Rados J, Drvar DL, Ceovic R, Kaminska-Winciorek G, Zaballos P, Reggiani C, Kremic Z, 

Lanssens S, Güleç AT, Lobato-Berezo A, Damiani G, Maione V, Calzavara-Pinton P, Sotiriou E, 

Stinco G, Apalla Z, Lallas A. Dermatoscopy of nodular/plaque-type primary cutaneous T- and B-

cell lymphomas: A retrospective comparative study with pseudolymphomas and tumor-

http://m.in/
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al/inflammatory mimickers by the International Dermoscopy Society. J Am Acad Dermatol. 2021 

Oct 23:S0190-9622(21)02673-6. doi: 10.1016/j.jaad.2021.10.020. 

3. Swoboda R, Kaminska-Winciorek G, Wesolowski M, Dulik K, Giebel S. Granulomatous 

slack skin variant of mycosis fungoides: Clinical and dermoscopic follow-up of a very rare entity. 

Dermatol Ther. 2021;34(2):e14822. doi: 10.1111/dth.14822. Epub 2021 Feb 9. PMID: 33527657. 

 

Ponadto przygotowano i zaprezentowano dwa doniesienia plakatowe w ramach wirtualnej 

konferencji: 4th Annual Meeting of the International Academy for Clinical Hematology (IACH),  w 

dniach 24-26.09 2021: 

 

1. Szlauer-Stefańska A, Kamińska-Winciorek G, Giebel S: Dermoscopic characteristics of  acute 

graft versus host disease.  4th Annual Meeting of the International Academy for Clinical Hematolo-

gy (IACH), held virtually, 24-26.09 2021. 

 

2. Kamińska-Winciorek G, Szlauer-Stefańska, Mendrek W,  Giebel S: Dermoscopic follow-up of 

mycosis fungoides and Sezary syndrome after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation- 

case series study. 4th Annual Meeting of the International Academy for Clinical Hematology 

(IACH), held virtually, 24-26.09 2021. 

 

Uzyskane dodatkowe obserwacje w projekcie dały podstawę do napisania pracy  dotyczącej serii 

przypadków- złożonej aktualnie do druku  w redakcji JAAD Case Reports: pt. Dermoscopic fol-

low-up of mycosis fungoides and Sezary syndrome after allogeneic hematopoietic stem cell trans-

plantation- case series study w składzie autorów: Kamińska-Winciorek G, Szlauer-Stefańska, 

Mendrek W,  Giebel S.  

 

6.10.1. Walidacja i wdrożenie sygnatur prognostyczno-predykcyjnych dla indywidualizacji 

i optymalizacji konformalnej radioterapii skojarzonej z chemioterapią u chorych na niedro-

bnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIAN2 i IIIB Wykonawcy: R. Suwiń-

ski, K. Galwas, M. Giglok, D. Butkiewicz, M. Pietrowska, G. Plewicki, M. Kalinowska-Herok, M. 

Krześniak, I. Matuszczyk, A. Fiszer-Kierzkowska, A. Mazurek, A. Gdowicz-Kłosok, U. Bojko, E. 

Małusecka, I. Domińczyk, M. Rusin, A. Idasiak, B. Jochymek, D. Syguła, B. Kłusek, R. Deja, J. 

Gliwińska, J. Mrochem-Kwarciak 

 

W 2021 roku  we współpracy z Centrum Badań Translacyjnych kontynuowano prace mające 

na celu wdrożenie nowych czynników prognostycznych w leczeniu miejscowo zaawansowanego 

i uogólnionego niedrobnokomórkowego raka płuca. Badania te dotyczyły znaczenia prognostycz-

nego polimorfizmu w genie EGFR. Wyniki badań podsumowano w formie publikacji pełnoteksto-

wej:  

 Butkiewicz D, Krześniak M, Gdowicz-Kłosok A, Giglok M, Marszałek-Zeńczak M, 

Suwiński R. Polymorphisms in EGFR Gene Predict Clinical Outcome in Unresectable 

Non-Small Cell Lung Cancer Treated with Radiotherapy and Platinum-Based Chemoradio-

therapy. Int J Mol Sci. 2021 May 25;22(11):5605 

 

Ponadto, dokonano podsumowania wyników badań własnych oraz podsumowania dokonywanego 

na przestrzeni ostatnich kilku lat przeglądu piśmiennictwa dotyczącego leczenia zaawansowanego 

raka płuca w formie dwóch pełnotekstowych publikacji poglądowych: 
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 Suwinski R. Combination of immunotherapy and radiotherapy in the treatment of brain 

metastases from non-small cell lung cancer. J Thorac Dis. 2021 May;13(5):3315-3322. 

 

 Suwinski R. Prophylactic cranial irradiation in SCLC. Transl Lung Cancer Res. 2021 

Apr;10(4):2071-2078. 

 

W 2021 roku przygotowano także wniosek o grant ABM zatytułowany „Konformalna hipofrakcjo-

nowana radioterapia w skojarzeniu z immunoterapią atezolizumabem u wcześniej nieleczonych 

chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca”. Wniosek związany jest z reali-

zacją aktualnego zadania badawczego, którego realizacja będzie kontynuowana w 2022 roku. 

 

 

6.10.2. Porównanie tolerancji i skuteczności miejscowej samodzielnej hiperfrakcjonowanej 

radioterapii przedoperacyjnej i hiperfrakcjonowanej radioterapii przedoperacyjnej w skoja-

rzeniu z chemioterapią u chorych na raka odbytnicy wraz z oceną możliwości optymalizacji 

i indywidualizacji leczenia skojarzonego w oparciu o badania markerów biochemicznych 

Wykonawcy: A. Idasiak, I. Dębosz-Suwińska, A. Chmielarz, E. Chmielik, E. Stobiecka, S. Pakuło, 

D. Butkiewicz, J. Pamuła-Piłat, K. Tęcza, J. Łanuszewska, R. Deja, M. Prokop, J. Wydmański, J. 

Mrochem-Kwarciak, R. Suwiński 

 

W latach 2016 - 2021 zgodnie z protokołem prowadzonego badania III fazy, zrandomizo-

wanych zostało łącznie 195 chorych leczonych w II Klinice Radioterapii i Chemioterapii NIO Gli-

wice. Pierwszoplanowe punkty badania obejmowały ocenę wczesnej toksyczności wg 

RTOG/EORTC, odsetka zachowanych zwieraczy, odsetka powikłań okołooperacyjnych oraz ocenę 

odpowiedzi na leczenie w materiale pooperacyjnym (TRG). Ocena odsetka wyleczeń miejscowych  

(LRC), przeżycia wolnego od przerzutów (MFS) oraz  przeżyć całkowitych (OS) stanowiła drugo-

planowy cel badania.  

W roku 2021 dokonano oceny wyników leczenia w grupie 136 chorych na miejscowo zaawan-

sowanego raka odbytnicy po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym  poddanych przedoperacyj-

nej radio-(HART)/ radiochemioterapii hiperfrakcjonowanej (HART-CT) w ramach badania III fazy 

z randomizacją (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01814969). U wszystkich chorych przeprowa-

dzono radioterapię przedoperacyjną frakcjonowaną 2 razy dziennie do dawki całkowitej 42 Gy 

w dawkach frakcyjnych 1.5 Gy. W analizowanej grupie chorych zrandomizowanych do ramienia 

radiochemioterapii (HART-CT) jednoczasowo prowadzono leczenie systemowe w oparciu o fluo-

ropirymidyny podając 1-2 trzydniowe cykle chemioterapii 5-Fu (325mg/m2).  Operację przepro-

wadzono 6-7 tygodni po zakończonej HART / HART-CT. Wyniki podsumowano w formie publi-

kacji pełnotekstowej: 

 

 Idasiak A, Galwas K, Rajczykowski M, Dębosz-Suwińska I, Zeman M, Stobiecka E, 

Mrochem-Kwarciak J, Suwiński R. Tumor regression grading after preoperative hyperfrac-

tionated radiotherapy/chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancers: interim anal-

ysis of phase III clinical study. Neoplasma. 2021 May;68(3):631-637 

 

Wstępna analiza wyników badania III fazy (z randomizacją) wykazała akceptowalny profil tok-

syczności zaproponowanych  schematów leczenia u chorych na miejscowo zaawansowanego raka 

odbytnicy. Analiza wyników leczenia dla podgrup wykazała istotne różnice w ocenie odpowiedzi 

na leczenie (TRG) w zależności od ramienia badania. Zarówno LRC, MFS jak i DFS u chorych na 

raka odbytnicy leczonych za pomocą HART vs. HART-CT miały korzystne wyniki w tych przy-
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dzielonych do HART-CT. Również współczynnik zachowania zwieraczy zwykle sprzyjał HART-

CT. W 2022 roku planowane jest podsumowanie wyników realizacji całości badania w formie pu-

blikacji pełnotekstowej. 

W oparciu o wyniki realizacji aktualnego projektu i wyniki wcześniejszych badań przygotowano 

również publikację pełnotekstową dotyczącą częstości powikłań chirurgicznych u chorych na raka 

odbytnicy u których stosowano przedoperacyjną radioterapię lub radiochemioterapię: 

 

 Zeman M, Czarnecki M, Chmielik E, Idasiak A, Skałba W, Strączyński M, Paul PJ, 

Czarniecka A. The assessment of risk factors for long-term survival outcome in ypN0 pa-

tients with rectal cancer after neoadjuvant therapy and radical anterior resection. World J 

Surg Oncol. 2021 May 21;19(1):154. 

 

 

6.10.3. Optymalizacja schematów frakcjonowania radioterapii chorych na raka gruczołu 

krokowego z wykorzystaniem metod obrazowania funkcjonalnego NMR i markerów bioche-

micznych Wykonawcy: B. Smolska-Ciszewska, R. Deja, M. Giglok, G. Plewicki, K. Behrendt, K. 

Galwas, A. Idasiak, B. Białas, K. Lisowska, E. Małusecka, M. Latos, J. Mrochem-Kwarciak, 

R. Suwiński 

 

Głównym celem tej części zadania badawczego jest prospektywne porównanie teleradiote-

rapii z hipofrakconowaną dawką uzupełniającą (tzw. boost) z konwencjonalnie frakcjonowaną 

teleradioterapią przy użyciu przyśpieszacza liniowego. W 2021 roku kontynuowano rekrutację 

chorych do badania: dotychczas zrekrutowano 65 chorych. Projekt realizowany jest we współpracy 

z Oddziałem Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (lek. Sebastian Ciszewski). 

W 2021 roku obok kontynuacji dotychczasowej części projektu zrealizowano inne cele badawcze, 

spośród których należy wyróżnić: 

  

1. Ocena wyników leczenia chorych na raka stercza z udziałem teleterapii oraz boost’ów 

z radioterapii stereotaktycznej lub brachyterapii w odniesieniu do stężenia osteopontyny w surowi-

cy krwi jako potencjalnego czynnika prognostycznego i predykcyjnego. Wyniki analiz prowadzo-

nych w grupie 187 chorych wskazują wstępnie na wysoką wartość prognostyczną i predykcyjną 

stężenia osteopontyny w radioterapii chorych na raka gruczołu krokowego. W 2022 roku przygo-

towywane jest podsumowanie wyników tej części projektu w formie publikacji 

2.         Porównanie jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego poddanych leczeniu rady-

kalnemu: prostatektomii i radioterapii w odniesieniu do skuteczności zastosowanych metod tera-

peutycznych. 

W ramach realizacji tej części projektu został wszczęty w 2020 roku przewód doktorski (lek Seba-

stiana Ciszewskiego), opiekunem projektu jest prof. Rafał Suwiński. W 2021 roku praca została 

ukończona i skierowana do recenzji-obrona rozprawy planowana jest na rok 2022. 

 

6.10.4. Ocena wartości predykcyjnej i prognostycznej wolumetrycznej kategoryzacji 

zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca u chorych poddanych radykalnej 

radiochemoterapii Wykonawcy: B. Maciejewski, I. Dębosz-Suwińska, R. Suwiński, A. Napieral-

ska, D. Gabryś, A. Namysł-Kaletka, D. Bodusz, G. Woźniak, M. Kraszkiewicz, M. Miszczyk 

 

Dokonano pomiarów objętości guza pierwotnego i przerzutowo zmienionych węzłów 

chłonnych śródpiersia w oparciu o obrazowanie PET/CT w grupie 147 chorych na miejscowo zaa-

wansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIAN2 i IIIB leczo-
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nych z zastosowaniem radiochemioterapii. W grupie tej raka płaskonabłonkowego rozpoznano 

u 101 chorych, raka gruczołowego u 13 chorych, natomiast u 33 nie udało się sprecyzować podty-

pu histopatologicznego (NOS). Wyniki analizy wykazały istotną statystycznie przewagę klasyfika-

cji wolumetrycznej raka płuca (tj. klasyfikacji opartej na pomiarach objętości guza pierwotnego 

i przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych) w stosunku do klasyfikacji TNM. Generalnie, obję-

tość węzłów chłonnych (VN) była średnio około 10-krotnie mniejsza niż objętość guza pierwotne-

go (VT) i to właśnie VT stanowiła najsilniejszy czynnik prognostyczny, zarówno dla wyleczeń 

miejscowych jak i przeżyć całkowitych. W 2021 roku podsumowano wyniki prowadzonych prac 

w formie streszczenia zjazdowego „Patterns of Relapse for Locally Advanced  Squamous Cell 

Lung Cancer”, praca ma zostać przedstawiona w formie doniesienia na zjeździe ESTRO 2022 

i podsumowana w formie publikacji pełnotekstowej. 

 

 

Publikacje pełnotekstowe opublikowane w 2021 r. w związku z  realizacją programu badaw-

czego 6.10: 

 

1. Suwinski R. Combination of immunotherapy and radiotherapy in the treatment of brain 

metastases from non-small cell lung cancer. J Thorac Dis. 2021 May;13(5):3315-3322. 

 

2. Suwinski R. Prophylactic cranial irradiation in SCLC. Transl Lung Cancer Res. 2021 

Apr;10(4):2071-2078. 

3. Butkiewicz D, Krześniak M, Gdowicz-Kłosok A, Giglok M, Marszałek-Zeńczak M, 

Suwiński R. Polymorphisms in EGFR Gene Predict Clinical Outcome in Unresectable 

Non-Small Cell Lung Cancer Treated with Radiotherapy and Platinum-Based Chemoradio-

therapy. Int J Mol Sci. 2021 May 25;22(11):5605 

4. Idasiak A, Galwas K, Rajczykowski M, Dębosz-Suwińska I, Zeman M, Stobiecka E, 

Mrochem-Kwarciak J, Suwiński R. Tumor regression grading after preoperative hyperfrac-

tionated radiotherapy/chemoradiotherapy for locally advanced rectal cancers: interim anal-

ysis of phase III clinical study. Neoplasma. 2021 May;68(3):631-637 

5. Zeman M, Czarnecki M, Chmielik E, Idasiak A, Skałba W, Strączyński M, Paul PJ, 

Czarniecka A. The assessment of risk factors for long-term survival outcome in ypN0 pa-

tients with rectal cancer after neoadjuvant therapy and radical anterior resection. World J 

Surg Oncol. 2021 May 21;19(1):154. 

 

 

6.11.1. Optymalizacja i indywidualizacja radioterapii stereotaktycznej guzów i zmian nieno-

wotworowych ośrodkowego układu nerwowego, kręgosłupa i narządów miąższowych Wyko-

nawcy: S. Blamek, M. Stankiewicz, D. Larysz, A. Roch-Zniszczoł, D. Gabryś, I. Dębosz-Suwińska, 

K. Ficek, A. Kruczek, D. Syguła, A. Łuczak, K., A. Napieralska, B. Bekman, M. Stąpór-Fudzińska, 

A. Grządziel, M. Miszczyk, T. Latusek, K. Ślosarek. T. Rutkowski 

 

Efektem realizacji zadania w roku 2021 był szereg publikacji w czasopismach recenzowa-

nych. Pierwsza stanowi podsumowanie prac nad nowym indeksem prognostycznym w radiochirur-

gii przerzutów do mózgu, prostym w zastosowaniu i pozbawionym wad wskaźników wcześniej 

używanych, w tym konieczności wykonywania złożonych badań diagnostycznych czy ograniczeń 

związanych ze zdefiniowaniem wskaźnika tylko dla wybranych nowotworów. Praca powstała na 

podstawie rozprawy doktorskiej dr Magdaleny Stankiewicz i ukazała się w Scientific Reports (IF 

4,379, 140 pkt. MEiN)1. Doświadczenia naszego ośrodka w zakresie radioterapii stereotaktycznej 
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u chorych na struniaki wewnątrzczaszkowe zostały opublikowane w Reports of Practical Oncology 

and Radiotherapy (100 pkt. MEiN)2. Udokumentowano niską toksyczność leczenia prezentując 

jednocześnie efekty powtórnego zastosowania radioterapii z powodu progresji po leczeniu pier-

wotnym. Nie udało się jednoznacznie wykazać zależności efektu od dawki, co mogło wynikać ze 

stosunkowo niewielkiej liczności grupy i ograniczonego zakresu stosowanych dawek.   

Kontynuowane jest badanie o akronimie SMART-VT (Stereotactic Management of Arrhy-

thmia - Radiosurgery in Treatment of Ventricular Tachycardia), które zostało zarejestrowane na 

stronie clinicaltrials.gov i otrzymało nr NCT04642963. Do momentu przygotowania raportu zre-

krutowano 8 chorych, kolejnych trzech potencjalnych kandydatów do leczenia zostało wstępnie 

zidentyfikowanych i w przypadku kwalifikacji i przeprowadzenia leczenia rekrutacja do badania 

zostanie zamknięta (planowo 11 chorych). Protokół badania opublikowano w czasopiśmie Onco-

Review3.  Opublikowano także w Journal of Clinical Medicine (IF 4,242, 140 pkt. MEiN) podsu-

mowanie dotychczasowych doświadczeń klinicznych z zakresu zastosowania STAR, skupiając się 

przede wszystkim na podsumowaniu danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności metody.4 

Trwa również współpraca w ramach konsorcjum STOPSTORM mającego na celu ocenę bezpie-

czeństwa i skuteczności zastosowania radiochirurgii stereotaktycznej u chorych z rozpoznaniem 

tachykardii komorowych (projekt finansowany w ramach programu HORYZONT 2020). 

Wykazano także korzystny efekt zastosowania radioterapii stereotaktycznej u chorych na 

zaawansowanego raka rdzeniastego tarczycy. Udokumentowano wysoką skuteczność w zakresie 

uzyskania kontroli miejscowej (87,5% stabilizacji zmian, u 12,5% chorych regresja), pomimo sze-

rokiego zakresu stosowanych dawek.5  

Ponadto wyniki dotychczasowych doświadczeń gliwickiego Zakładu Radioterapii na tle 

danych z piśmiennictwa zostały przedstawione w ramach wystąpień zjazdowych. W czasie konfe-

rencji ESTRO zaprezentowano wstępne wyniki analizy efektów zastosowania radiochirurgii u cho-

rych na neuralgię nerwu trójdzielnego, wstępne opracowanie wyników badania klinicznego mają-

cego na celu optymalizację dawkowania promieniowania u chorych na chorobę Parkinsona, do-

świadczenia własne i zalecenia dotyczące powtarzania SBRT oraz zastosowania SBRT jako meto-

dy pozwalającej na odroczenie paliatywnej chemioterapii u chorych na rozsianego raka piersi.6-8 

Doświadczenia ośrodka w zakresie powtarzania SBRT wraz z praktycznymi uwagami na temat 

techniki prowadzenia takiego leczenia przedstawiono również w ramach wykładu na konferencji 

4R, a szczegóły zastosowania SBRT u chorych na tachykardię komorową omówiono w czasie kon-

ferencji Śląska Jesień Kardiologiczna.99-10 

 

 

Piśmiennictwo – wyniki realizacji zadania badawczego w roku 2021 

 

1. Stankiewicz M, Tomasik B, Blamek S. A new prognostic score for predicting survival in 

patients treated with robotic stereotactic radiotherapy for brain metastases. Sci Rep. 2021 

Oct 13;11(1):20347. doi: 10.1038/s41598-021-98847-3. PMID: 34645854; PMCID: 

PMC8514560. 

2. Napieralska A, Blamek S. Intracranial chordoma: radiosurgery, hypofractionated stereotac-

tic radiotherapy and treatment outcomes. Rep Pract Oncol Radiother. 2021 Sep 

30;26(5):764-772. doi: 10.5603/RPOR.a2021.0097. PMID: 34760311; PMCID: 

PMC8575353. 
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3. Miszczyk M, Jadczyk T, Tomasik B, Latusek T, Bednarek J, Kurzelowski R, Gołba K, 

Wojakowski W, Wita K, Dolla Łukasz, Grządziel A, Blamek S. Stereotactic management 

of arrhythmia – radiosurgery in treatment of ventricular tachycardia (SMART-VT) – clini-

cal trial protocol and study rationale. OncoReview [Internet]. 2021Feb.14 [cited 

2021Dec.8];10(4(40):123-9. Available from: 

https://www.journalsmededu.pl/index.php/OncoReview/article/view/1147 

4. Miszczyk M, Jadczyk T, Gołba K, Wojakowski W, Wita K, Bednarek J, Blamek S. Clini-

cal Evidence behind Stereotactic Radiotherapy for the Treatment of Ventricular Tachycar-

dia (STAR)-A Comprehensive Review. J Clin Med. 2021 Mar 17;10(6):1238. doi: 

10.3390/jcm10061238. PMID: 33802802; PMCID: PMC8002399. 

5. Kukulska A, Krajewska J, Kołosza Z, Grządziel A, Gajek M, Paliczka-Cieślik E, Syguła D, 

Ficek K, Kluczewska-Gałka A, Jarząb B. Stereotactic radiotherapy is a useful treatment 

option for patients with medullary thyroid cancer. BMC Endocr Disord. 2021 Aug 

9;21(1):160. doi: 10.1186/s12902-021-00832-4. PMID: 34372848; PMCID: PMC8353818. 

6. Blamek S. Repeat SBRT: Number of treatments, response, toxicity and patient perfor-

mance Radiother Oncol 2021; Volume 161, Supplement 1: S255 

https://doi.org/10.1016/S0167-8140(21)08567-4 

7. D.Gabrys, R.Kulik, D.Graupner, T.Latusek, I.Debosz-Suwinska, A.Roch-Zniszczol, 

A.Namysl-Kaletka SBRT as a strategy to delay systemic treatment in metastatic breast 

cancer Radiother Oncol 2021; Volume 161, Supplement 1: S258 

https://doi.org/10.1016/S0167-8140(21)08572-8 

8. L.Miszczyk, G.Głowacki, A.Roch-Zniszczoł, D.Larysz, M.Stąpór-Fudzińska, B.Goc, 

S.Blamek, A.Rożek SRS for Parkinson’s disease and trigeminal neuralgia – In memoriam 

lecture for Professor Radiother Oncol 2021; Volume 161, Supplement 1: S8-9 

https://doi.org/10.1016/S0167-8140(21)08468-1 

9. S. Blamek Reirradiacja - jak bezpiecznie stosować SBRT w powtórnym napromienianiu. 

Konferencja 4R, edycja V, Warszawa: 26-27.11.2021 

oraz dyskusja panelowa pn. Arytmologia – aktualności i nowości. Radioablacja; Trusz-Gluza M, 

Blamek S, Wojakowski W, Bednarek J, Miszczyk S, Gołba KS; Śląska Jesień Kardiologiczna Ka-

towice 26-28.11.2021 

 

 

6.11.2 Zbadanie wpływu zastosowania nowoczesnych technik radioterapii na funkcjonowanie 

wszczepialnych urządzeń elektronicznych Wykonawcy:  S. Blamek, D. Gabryś, B. Niewiadom-

ska, A. Bekman, Ł. Dolla, A. Kruczek, A. Woźnica, M. Stąpór-Fudzińska, D. Larysz, M. Sokół, A. 

Orlef, T. Latusek, M. Miszczyk, K. Ślosarek 

 

W 2021 roku w ramach realizacji zadania badawczego kontynuowano gromadzenie danych 

w bazie dokumentującej bezpieczeństwo radioterapii u chorych z kardiologicznymi urządzeniami 

wszczepialnymi. Podsumowanie dotychczasowych  obserwacji opublikowano w Kardiologii Pol-

skiej (IF za rok 2020: 3,108)1.   

Badania te realizowano w ramach kompleksowego systemu opieki kardioonkologicznej wdrożone-

go w gliwickim oddziale Narodowego Instytutu Onkologii. Zespół autorów i wdrożony projekt 

zostały zakwalifikowane do finału konkursu Start-Up-Med  w 2021 r. i wyróżnione w czasie Gali 

V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych2.  

W fazę końcową wkraczają prace nad dokumentem opisującym standardy planowania i realizacji 

radioterapii u chorych z CIEDs. Opracowanie było aktualizowane stosownie do aktualnego stanu 

wiedzy oraz ukazujących się zaleceń, w tym raportu grupy roboczej 203 AAPM. Przygotowane 

https://www.journalsmededu.pl/index.php/OncoReview/article/view/1147
https://doi.org/10.1016/S0167-8140(21)08567-4
https://doi.org/10.1016/S0167-8140(21)08572-8
https://doi.org/10.1016/S0167-8140(21)08468-1


str. 105 

 

w ramach realizacji projektu zalecenia będą oficjalnym stanowiskiem towarzystw naukowych ob-

owiązującym w całym kraju. Doświadczenia z zakresu wdrożenia kompleksowego systemu opieki 

kardioonkologicznej w NIO-PIB w Gliwicach oraz podsumowanie wiedzy na temat kardiotoksycz-

ności radioterapii przedstawiono również w czasie wykładu wygłoszonego podczas V Kongresu 

Onkologii Polskiej we Wrocławiu, który odbył się w dniach 20-23 października 2021 r.3 

 

Piśmiennictwo – efekt realizacji badania w roku 2021 

 
1  Niedziela JT, Blamek S, Gadula-Gacek E, Gorol J, Kurek A, Witek M, Wojtaszczyk A, Plaza P, 

Miszczyk L, Gąsior M, Tajstra M. Radiation therapy in patients with cardiac implantable elec-

tronic devices. Kardiol Pol. 2021 Feb 25;79(2):156-160. doi: 10.33963/KP.15705. Epub 2020 

Dec 8. PMID: 33293501. 

2 https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/HCC-Online-II-Konkurs-Start-Up-Med-wkracza-

w-decydujaca-faze,208380,11.html 

 
3 Blamek S. Kardiotoksyczność radioterapii — rola radioterapeuty w prewencji pierwotnej i wtór-

nej. V Kongres Onkologii Polskie, Wrocław 20-23.10.2021 

http://www.kongres.pto.med.pl/497.5.2020.wroclaw/program 

 

6.11.3 Radioablacja chorych na raka stercza Wykonawcy: G. Głowacki, G. Woźniak, 

A. Napieralska, A. Tukiendorf, M. Gola, M. Kalemba, M. Kraszkiewicz, M. Miszczyk 

 

Wstęp 

Z uwagi na niskie α/ß, bardzo krótki czas leczenia oraz bardzo niski odsetek odczynów po leczeniu 

wzrasta zainteresowanie radioablacją jako podstawową metodą leczenia chorych na raka stercza 

z grupy niskiego i pośredniego ryzyka. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i wzrastają-

cą zapadalność na ten nowotwór w naszym kraju, uzasadnione jest upowszechnienie tej metody 

leczenia w Polsce. Na obecnym etapie zdecydowano o zakończeniu włączania nowych chorych do 

analizy, wydłużeniu okresu obserwacji do 10 lat oraz przeprowadzeniu dodatkowych analiz w pod-

grupach. W tegorocznej pracy, z uwagi na powszechne wykorzystanie badania MR w diagnostyce 

i planowaniu radioterapii, postanowiliśmy ocenić wartość wskaźnika PI-RADS jako czynnika pro-

gnostycznego wystąpienia przerzutów odległych. 

 

Materiał, metody 

Materiał obejmuje 152 z 500 wcześniej opisanych chorych na raka stercza (269 LR, 331 IR) na-

promienianych z użyciem CK df 7,25 Gy co drugi dzień do DC 36,25 Gy (OTT 10 dni), którzy 

spełnili następujące kryteria: 

- Obecność serii T2, DWI i DCW w badaniu MR do planowania radioterapii 

- Brak ADT poprzedzającej badanie MR 

U powyższych chorych wykwalifikowany radiolog oznaczył de novo PI-RADS wg. wersji 2.1, na 

podstawie badań obrazowych i bez wiedzy o wynikach onkologicznych leczenia pacjenta. 
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Wyniki 

Mediana FU wynosiła 53,6 miesiąca. W badanej grupie wystąpiło łącznie 5 przypadków przerzu-

tów odległych, z czego wszystkie w grupie chorych określonych jako Pi-RADS 5. Z uwagi na małą 

liczbę zdarzeń, wykorzystaliśmy zaawansowane metody statystyczne do stworzenia symulacyjnych 

analiz typu drzew decyzyjnych na podstawie dostępnego materiału, sugerujących powiązanie pa-

rametrów PI-RADS (wymiary ogniska, DWI, DCE, T2, ograniczenie kontrastu) z ryzykiem wystą-

pienia przerzutów odległych. 

 

Wnioski 

Uzyskane wyniki pozwalają na postawienie hipotezy że PI-RADS jest potencjalnym czynnikiem 

prognostycznym wystąpienia przerzutów odległych u chorych leczonych radioterapią stereotak-

tyczną CyberKnife z powodu pierwotnego, zlokalizowanego raka prostaty z grupy niskiego lub 

pośredniego ryzyka, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę coraz szersze rozpowszechnienie 

aktywnej obserwacji jako metody leczenia z wyboru u tych chorych.  

 

Ocena kinetyki PSA i nadiru po leczeniu została przeprowadzona włączając analizowaną grupę 

chorych do większej, międzyośrodkowej bazy – publikacje poniżej.  

Analizowano dynamikę spadku PSA i ryzyko wznowy biochemicznej w zależności od schematu 

SBRT. Uzyskane dane sugerują ,że eskalacja dawki całkowitej wiąże się z większa dynamiką 

spadku PSA oraz mniejszym ryzykiem wznowy biochemicznej. 

 

Uzyskane w 2021 wyniki były podstawą do opublikowania/przedstawienia następujących prac 

naukowych: 

 

Publikacje pełnotekstowe: 

Dose-response with stereotactic body radiotherapy for prostate cancer: A multi-institutional analy-

sis of prostate-specific antigen kinetics and biochemical control. 

 

Levin-Epstein RG, Jiang NY, Wang X, Upadhyaya SK, Collins SP, Suy S, Aghdam N, Mantz C, 

Katz AJ, Miszczyk L, Napieralska A, Namysl-Kaletka A, Prionas N, Bagshaw H, Buyyounouski 

MK, Cao M, Agazaryan N, Dang A, Yuan Y, Kupelian PA, Zaorsky NG, Spratt DE, Mohamad O, 

Feng FY, Mahal BA, Boutros PC, Kishan AU, Juarez J, Shabsovich D, Jiang T, Kahlon S, Patel A, 

Patel J, Nickols NG, Steinberg ML, Fuller DB, Kishan AU. 

 

Radiother Oncol. 2021 Jan;154:207-213. doi: 10.1016/j.radonc.2020.09.053. Epub 2020 Oct 

7.PMID: 33035622 

IF 6,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33035622/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33035622/
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Doniesienia zjazdowe 

  

PO-1362 The prognostic value of PI-RADS score in ultra-hypofractionated radiotherapy for pros-

tate cancer. Marcin Miszczyk, Ł. Magrowski, J. Rembak-Szynkiewicz, Paweł Rajwa, A. Namysł-

Kaletka, Andrzej Paradysz, Aleksandra Napieralska, G. Woźniak, G. Głowacki, M. Stąpór-

Fudzińska, L. Miszczyk ESTRO21 27-31 Sept, Madrid) 

Radiotherapy and Oncology Vol. 161 Supplement S1117–S1118 Published in issue: August 2021 

DOI: 10.1016/S0167-8140(21)07813-0 

 

Working Towards a New Definition of Biochemical Failure in the Era of Stereotactic Body Radia-

tion Therapy for Prostate Cancer 

T.M.Ma, S.Roy, C.A.Mantz, D.B.Fuller, L.Miszczyk, A.Napieralska, A.J.Namysł-Kaletka, 

H.P.Bagshaw, M.K.Buyyounouski, R.Glicksman, D.A.Loblaw, A.J.Katz, N.G.Nickols, 

M.L.Steinberg, R.Philipson, N.Aghdam, S.Suy, A.Pepin, S.P.Collins, A.U.Kishan,  

 

63 ASTRO Annual Meeting 2021 Chicago   October 24 – 27, 2021International Journal of Radia-

tion Oncology, Biology, Physics Vol. 111 Issue 3 Supplemente 284 Published in issue: November 

01, 2021 

 

 

6.11.4 Ocena precyzji i skuteczności Stereotaktycznej Hipofrakcjonowanej Radiochirurgii 

(SHRS) Cyber Knife pojedynczych i mnogich przerzutów do kręgosłupa raka o różnych loka-

lizacjach Wykonawcy: K. Szczepanik. B. Maciejewski, M. Kijonka, A. Łuczak, S. Blamek 

 

W ramach realizacji zadania badawczego rozszerzono wstępną analizę oceny wyników weryfikacji 

dozymetrycznej stereotaktycznej hipofrakcjonowanej radiochirurgii (SHRS) CyberKnife pojedyn-

czych i mnogich przerzutów do kręgosłupa. 

 

Cel pracy 

Celem pracy jest wstępna analiza wyników weryfikacji dozymetrycznej stereotaktycznej radiochi-

rurgii w systemie Cyber Knife u chorych leczonych z powodu pojedynczych i mnogich przerzutów 

do kręgosłupa. 

 

Materiał i metody 

Grupa badana składała się ze 141 pacjentów (63 kobiety, 78 mężczyzn) z 89 pojedynczymi i 52 

mnogimi przerzutami nowotworów złośliwych do kręgosłupa leczonych w Zakładzie Radioterapii, 

Narodowego Instytutu Onkologii, Oddział w Gliwicach. Wiek pacjentów był w przedziale od 23 do 

85 lat (średni wiek to 60,8 lat). Stosowano dawki całkowite od 8 do 40 Gy podane w 1 do 5 frak-

cjach. Dokonano oceny zgodności z planowaną dawką w punkcie referencyjnym w zależności od 

objętości obszaru tarczowego, lokalizacji zmian oraz przypisanej dawki frakcyjnej. Za wyniki pra-

widłowe uznawano wyniki w przedziale +5% do -5%. Do analizy wykorzystano współczynnik 

korelacji rang Spearmana oraz nieparametryczny test ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Pomiary 

zostały wykonane z użyciem fantomu stałego wykonanego z metapleksu, wraz z 8 zatopionymi 

wolframowymi znacznikami oraz komory cylindrycznej PTW Semiflex 31010.  
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Wyniki 

1. Uzyskane wyniki pomiarów dozymetrycznych mieściły się w przedziale od -7% do +5,8%. Dwa 

pomiary weryfikacyjne powtarzano z powodu wyniku wykraczającego poza normę - wykonano 

kolejny plan weryfikacyjny z przesunięciem punktu referencyjnego. 

2. Wynik obliczenia korelacji rang Spearmana różnic procentowych weryfikacji dawki w punkcie 

oraz objętości leczonej (PTV) wykazał statystycznie istotną umiarkowaną korelację (+0,4) z wyni-

kami w okolicach -7,0% dla najmniejszych (ok. 0,5 cm3) objętości PTV.  

3. Porównanie wyników weryfikacji dawki w punkcie w różnych lokalizacjach ognisk przerzuto-

wych do kręgosłupa (C, Th, LS) nie wykazało różnic na poziomie statystycznie istotnym p=0,8280. 

4. Analiza korelacji rang Spearmana różnic procentowych dawki w punkcie oraz dawki frakcyjnej 

wykazała statystycznie istotną (p<0,05), umiarkowaną (R= -0,38) korelację ujemną.  

 

Wnioski 

Otrzymane wyniki potwierdzają stosunkowo dużą niepewność weryfikacji dawki dla najmniej-

szych objętości tarczowych. Korelacja dawki frakcyjnej z wynikami weryfikacji dawki wynikać 

może z innych zależności, m.in. objętość PTV - dawka frakcyjna.  

 

 

Forma prezentacji wyników 

Szczepanik K., Kijonka M., Blamek S. Wstępna ocena wyników weryfikacji dozymetrycznej stereo-

taktycznej hipofrakcjonowanej radiochirurgii (SHRS) CyberKnife pojedynczych i mnogich przerzu-

tów do kręgosłupa. V Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 20-23.10.2021r [część hybrydowa, 

doniesienie plakatowe]. 

 

 

6.12.1 Ocena skuteczności i tolerancji radioterapii u chorych na raka żołądka. Ocena możli-

wości indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne i immunologiczne Wyko-

nawcy: J. Wydmański, M. Gajek, N. Amrogowicz, A. Namysł-Kaletka, M. Gawkowska, K. Nowak, 

M. Szymala-Cortez, R. Suwiński, S. Półtorak, E. Chmielik, A. Chmielarz, M. Strączyński, M. Sam-

borska-Plewicka, W. Leszczyński, Ż. Kaniszewska-Dorsz, E. Zembala-Nożyńska, P. Polanowski, 

J. Nieckula, W. Bal, M. Kraszkiewicz, W.Majewski, A. Chwieduk, A. Gdowicz-Kłosok, A. Chmura, 

Ł. Kleszyk, K. Dębiec 

 

Cel pracy 

Ocena tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej radiochemioterapii w porównaniu do standardo-

wej pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na raka żołądka oraz ocena wczesnych i późnych 

powikłań w narządach jamy brzusznej. Jednym z celów projektu jest identyfikacja czynników pro-

gnostycznych i predykcyjnych: genetycznych, proteomicznych, immunologicznych, histopatolo-

gicznych oraz metabolicznych. Ważnym aspektem prowadzonych badań jest standaryzacja radiote-

rapii dla chorych na raka żołądka. 

 

Materiał i metody badawcze 

Przedmiotem analizy jest grupa 204 chorych na raka żołądka, 63 kobiety i 141 mężczyzn, w wieku 

od 25 do 74 lat (mediana 59). Kryteria kwalifikacji do badania klinicznego były następujące: po-

twierdzony w badaniu histopatologicznym gruczolakorak żołądka, stopień zaawansowania miej-

scowego umożliwiający radykalne leczenie operacyjne, wykluczenie przerzutów odległych, wiek 

chorego 20 – 75 lat, stopień sprawności chorego oceniany w skali ZUBROD 0-2, prawidłowe pró-

by wątrobowe i  nerkowe oraz pisemna zgoda chorego na udział w badaniu klinicznym.  
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Chorzy byli losowo dobierani do ramienia badawczego (A) i kontrolnego (B). W ramieniu A zasto-

sowano neoadiuvantową radiochemioterapię z następową operacją i kontynuacją chemioterapii. 

W ramieniu B chorzy byli operowani a następnie w zależności od oceny stopnia zaawansowania 

raka żołądka byli kwalifikowani do pooperacyjnej radiochemioterapii (IB-IV) lub obserwacji (IA). 

Schemat radiochemioterapii w obu ramionach był identyczny. Napromieniano żołądek ( lub lożę 

po żołądku ) wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi dawką frakcyjną 1,8 Gy do dawki całkowitej 

45 Gy w czasie 5 tygodni. W trakcie radioterapii chory otrzymuje 2 cykle monochemioterapii 5-Fu 

w dawce 325 mg/m2 d1-5 i d29-33 (na 1 h przed frakcją radioterapii). Chemioterapię kontynuowa-

no wg schematu: 5-Fu 425 mg/m2 d1-5 LV 20 mg/m2 d1-5 (4 cykle w rytmie 28 dni).  

 

Wyniki 

Najczęstszymi powikłaniami były nudności i wymioty I i II stopnia, które stwierdzono u 50% cho-

rych w grupie A i 31% w grupie B. Biegunka (I i II stopnia) wystąpiła u 24% i 33% chorych, od-

powiednio w grupie A i B. Leukopenię I i II stopnia stwierdzono u ok. 60% chorych w ramieniu A 

i u 62% chorych w ramieniu B. U 2 chorych przerwano leczenie: u jednego chorego z powodu złej 

tolerancji, u drugiego chorego z powodu niedrożności przewodu pokarmowego. U 70% chorych 

przeprowadzono radykalne leczenie chirurgiczne, w tym u 79,5% chorych w ramieniu A i u 63% 

chorych w ramieniu B. Ze względu na zaawansowanie miejscowe i/lub rozsiew guz był nieresek-

cyjny u 19% chorych w ramieniu A oraz u 30% chorych w ramieniu B. W okresie okołooperacyj-

nym w grupie A i B stwierdzono odpowiednio 4% i 4,5% zgonów. Nie stwierdzono istotnych róż-

nic w powikłaniach chirurgicznych i niechirurgicznych w obu grupach chorych. 

W grupie A 2- i 5-letnią miejscową kontrolę uzyskano odpowiednio u 67% i 57% chorych w po-

równaniu do 50% chorych w grupie B (p=0,087). Aktualizowane 2- i 5-letnie przeżycie całkowite 

wyniosło 48% i 35% oraz 48% i 40% odpowiednio w grupie A i w grupie B (p=NS). 

Szczególnej ocenie poddano późne odczyny popromienne trzustki (1). Podczas obserwacji po le-

czeniu stwierdzono spadek stężeń α-amylazy u 19,7% pacjentów, natomiast stężenie lipazy spadło 

u 48,2% pacjentów. Spośród różnych klinicznych czynników wpływających na popromienne 

uszkodzenie funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki, wiek oraz stężenie enzymów trzustkowych 

przed leczeniem były istotne statystycznie. U pacjentów poniżej 65 lat odnotowano mniejsze ryzy-

ko wystąpienia hipoamylazemii w porównaniu z pacjentami starszymi. Ryzyko wystąpienia uszko-

dzenia funkcji zewnątrzwydzielniczej silnie zależy od stężeń enzymów trzustkowych. Stwierdzono, 

że prawdopodobieństwo wystąpienia niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki było mniejsze 

niż 0,2 u pacjentów, u których stężenie α-amylazy i lipazy przed leczeniem wynosiło odpowiednio 

50U/L i 55U/L. Odnotowano również regenerację zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki, którą 

najwyraźniej obserwowano w ciągu 500 dni od leczenia. Stężenia lipazy i α-amylazy powróciły do 

normy odpowiednio u 39% oraz 31% chorych, przy czym powrót do normy jednego z enzymów 

trzustkowych, korelował z normalizacją stężenia drugiego enzymu trzustkowego. 

Ponadto w analizie stosowanych technik radioterapii stwierdzono znamienną poprawę homogenno-

ści dawki w technice modulacji intensywności dawki w porównaniu do technik konformalnych, 

1.08 vs 1.12 (2). W kolejnej publikacji wyznaczono optymalne marginesy CTV-PTV (3). W innej 

publikacji oceniono wartość planowania radioterapii w oparciu o badanie PET (4). W ostatnim 

artykule pogłębiono analizę popromiennego uszkodzenia trzustki  i podjęto próbę określenia zależ-

ności dawka-skutek biologiczny w zakresie niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Stwier-

dzono, że 80% całej objętości trzustki pochłonęło co najmniej 44,5 Gy. W zakresie badanych da-

wek od 32 do 48 Gy nie zaobserwowano wpływu dawki na efekt biologiczny.  Całkowita dawka 45 

Gy może prowadzić do subklinicznej niewydolności trzustki (hipolipazemia i hipoamylazemia), ale 

nie jest w stanie spowodować objawowego uszkodzenia trzustki. 
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Wnioski 

Tolerancja leczenia w obu grupach chorych jest dobra. Wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia 

niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki po radiochemioterapii. W grupie chorych po neo-

adiuwantowej radiochemioterapii stwierdzono niższy odsetek nieresekcyjnych guzów żołądka oraz 

lepszą miejscową kontrolę nowotworu w porównaniu do grupy kontrolnej. Całkowita dawka 45 Gy 

może prowadzić do subklinicznej niewydolności trzustki (hipolipazemia i hipoamylazemia), ale nie 

jest w stanie spowodować objawowego uszkodzenia trzustki. 

 

Formy prezentacji wyników 

 

Publikacje:  

1. Wydmanski J, Polanowski P, Tukiendorf A, Maslyk B. Radiation-induced injury of the ex-

ocrine pancreas after chemoradiotherapy for gastric cancer. Radiother Oncol. 2016 

Mar;118(3):535-9. doi: 10.1016/j.radonc.2015.11.033. Epub 2015 Dec 18. 

2. Hawrylewicz L, Leszczyński W, Namysł-Kaletka A, Bronclik I, Wydmański J .Protection 

of organs at risk during neoadjuvant chemoradiotherapy for gastric cancer based on a com-

parison between conformal and intensity-modulated radiation therapy.Oncol Lett. 2016 

Jul;12(1):692-698. Epub 2016 May 26. 

3. Leszczyńska P, Leszczyński W, Wydmański J, Kinga, Namysł Kaletka A, Tukiendorf A, 

Hawrylewicz L. Delineation of Margins for the Planning Target Volume (PTV) for Image-

Guided Radiotherapy (IGRT) of Gastric Cancer Based on Intrafraction Motion. Asian Pac 

J Cancer Prev. 2017 Jan 1;18(1):37-41. 

4. Dębiec K, Wydmański J, Gorczewska I, Leszczyńska P, Gorczewski K, Leszczyński W, 

d’Amico A, Kalemba M.18-Fluorodeoxy-Glucose Positron Emission Tomography- Com-

puted Tomography (18-FDG-PET/CT) for Gross Tumor Volume (GTV) Delineation in 

Gastric Cancer Radiotherapy Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Nov 26;18(11):2989-2998. 

5. Polanowski P, Wydmański J, Tukiendorf A, Składowski K. The analysis of absorbed dose 

by pancreas during gastric cancer radiotherapy. Radiother Oncol. 2020 Oct;151:20-23. doi: 

10.1016/j.radonc.2020.07.009. Epub 2020 Jul 15. PMID: 32679311. 

 

 

6.12.2 Ocena skuteczności radykalnej radioterapii i radiochemioterapii w leczeniu miejscowo 

zaawansowanego, pierwotnie nieresekcyjnego raka odbytnicy Wykonawcy: M. Kraszkiewicz, 

W. Majewski, J. Wydmański, A. Napieralska, R. Kulik, B. Maciejewski 

 

Prezentacja ustna Kongres Onkologii Polskiej Wrocław 2021 „Ocena skuteczności radykalnej ra-

dioterapii i radiochemioterapii w leczeniu miejscowo zaawansowanego, pierwotnie nieresekcyjne-

go raka odbytnicy.” M. Kraszkiewicz, A. Napieralska, J. Wydmański, W. Majewski 

 

 

Publikacja pełnotekstowa w trakcie recenzji. 

 

Obrona przewodu doktorskiego 29.06.20 r. (M Kraszkiewicz) pn. Ocena skuteczności radykalnej 

radioterapii i radiochemioterapii w leczeniu miejscowo zaawansowanego, pierwotnie nieresekcyj-

nego raka odbytnicy. 
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6.13.1 Napromienianie połowy ciała u chorych z mnogimi przerzutami do kości z wykorzy-

staniem tomoterapii. Ocena wczesnych powikłań i efektu leczenia. Porównanie tomoterapii 

z metodą konwencjonalną Wykonawcy: B. Jochymek, E. Telka, T. Rutkowski, S. Blamek 

 

W trakcie realizacji zadania badawczego PN, napromieniono 104 chorych (62 mężczyzn i 22 ko-

biety) z mnogimi przerzutami do kości. 21 osób było napromienianych na górną i dolną połowę 

ciała. W sumie przeprowadzono 125 procedur napromieniania.  

W czasie około 2-3 tygodni od rozpoczęcia leczenia zaobserwowano zmniejszenie pobierania nie-

sterydowych leków przeciwzapalnych i silnych leków przeciwbólowych. Średnie zużycie leków 

przeciwbólowych zmniejszyło się z 3,1 do 2,5 punktów. Średni poziom bólu uległ zmniejszeniu 

z poziomu 5,4 punktów w dniu leczenia do poziomu 4,2 punktów 2 tygodnie później. Uzyskano 

zwiększenie jakości życia z poziomu 3,6 do poziomu 4,06. Ogólny stan zdrowia wzrósł z poziomu 

3,8 do poziomu 4,1 punktów. U żadnego z chorych nie zaobserwowano nudności. Nieliczni chorzy 

cierpieli na pierwszego stopnia (nie wymagające leczenia) biegunki. Nie zaobserwowano toksycz-

ności skórnej i powikłań płucnych. Nie obserwowano poważnych toksyczności hematologicznych.  

Napromienianie połowy ciała przy pomocy tomoterapii jest skuteczną metodą leczenia chorych 

z mnogimi przerzutami do kości, zmniejszającą dolegliwości bólowe i zużycie leków antyanalge-

tycznych. Leczenie to przyczynia się do zwiększenia jakości i komfortu życia. Pojedyncza dawka 

podana przy pomocy tomoterapii jest prawie całkowicie pozbawiona efektów ubocznych leczenia.  

Jednak terapia ta jest czasochłonna, co jest istotną wadą tej metody.  Konturowanie objętości targe-

towych i narządów krytycznych zajmuje średnio około  3 godziny. Na podstawie wstępnych wyni-

ków można wyciągnąć wniosek, że zmniejsza ona skutecznie dolegliwości bólowe, podobnie jak 

metoda 2D, ale pozbawiona jest prawie całkowicie objawów ubocznych. 

Ze względu na pandemię Covid19 zadeklarowany czas wykonania programu badawczego jest zbyt 

krótki. Dlatego jest prośba o przesunięcie terminu realizacji programu na rok 2022, celem zwięk-

szenia liczby napromienianych chorych do 120, co pozwoliłoby  na przeprowadzenie  analizy sta-

tystycznej.  

                        

 

6.14. Podwyższenie biologicznej dawki promieniowania w objętości tarczowej za pomocą ra-

diochirurgii (Radiosurgery BOOST, RSB) u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi pod-

danych definitywnej radio(chemio)terapii Wykonawcy: P. Polanowski, T. Rutkowski, A. Wygo-

da, B. Pilecki, U. Dworzecka, D. Księżniak-Baran, M. Kentnowski, A. Brewczyński, A. Bieleń, 

K. Dębiec, D. Leś, A. Zarudzka, M. Sąpór-Fudzińska, A. Grządziel,  Ł. Boguszewicz, D. Wąsik, 

A. Tatar, A. Pietruszka, J. Mrochem-Kwarciak, R. Deja, A. Chmura, U. Kacorzyk, K. Składowski 

 

 Do badania zrekrutowano 19 chorych. Wstępne obserwacje oparte na okresowych wizytach  

w poradni oraz na badaniach obrazowych dowodzą skuteczności podwyższenia dawki promienio-

wania w objętości tarczowej. Równie ważnym aspektem jest tolerancja wyższych dawek biolo-

gicznych realizowanych za pomocą boostu stereotaktycznego. Wymaga to jednak włączenia więk-

szej ilości chorych do badania oraz dłuższego okresu obserwacji.  

 Na podstawie dotąd zebranych danych opublikowano 1 artykuł jako case report. W procesie 

recenzji jest również opis przypadku oraz protokół badania.  
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6.15 Ocena przydatności badania krążącego DNA wirusa Epstein-Barr (EBV) w populacji 

polskiej jako czynnika predykcyjnego i prognostycznego u chorych na raka gardła górnego 

poddanych skojarzonej chemio- i radioterapii Wykonawcy: A. Wygoda, J. Mrochem-Kwarciak, 

A. Mazurek, K. Składowski, T. Rutkowski, P. Polanowski, A. Heyda, M. Kentnowski, B. Pilecki, 

A. Bieleń, D. Leś, D. Księżniak-Baran, K. Dębiec, U. Dworzecka 

 

 

W latach 2017-2021 w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii poddano leczeniu radykal-

nemu 34 chorych na raka gardła górnego w stopniach zaawansowania T1N1M0-T4N3M0.  

Zaawansowanie nowotworu wg skali TNM (VIII edycja), określone na podstawie badań 

obrazowych (MRI, PET-CT), przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 SUMA = 34 EBV(+) = 24 EBV(-) = 10 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

N0 - 1 1 1 - - 1 - - 1 - 1 

N1 5 2 2 2 3 2 1 1 2 - 1 1 

N2 2 6 4 - 2 4 4 - - 2 - - 

N3 2 1 2 3 2 - 2 2 - 1 - 1 

 

U wszystkich chorych przed rozpoczęciem leczenia określono etiologię raka w oparciu 

o ocenę obecności krążącego DNA wirusa Epstein Barr (EBV) w surowicy krwi, a w razie jego 

potwierdzenia, ilościową ocenę kopii DNA tego wirusa w mililitrze surowicy krwi (rozwój raka na 

podłożu przebytej infekcji wirusowej EBV - rak EBV(+) vs brak związku z przebytą infekcją - rak 

EBV(-)).  

Ze względu na pośredni lub wysoki stopień zaawansowania raka u wszystkich chorych za-

stosowano leczenie skojarzone, radykalne: radio- i chemioterapię w różnych sekwencjach, w za-

leżności od stopnia odpowiedzi i tolerancji terapii. 

  

 Na podstawie przeprowadzonych badań u 24 chorych (71%) stwierdzono etiologię wiru-

sową raka (EBV(+)). U wszystkich powyższych chorych badanie  histopatologiczne określiło zróż-

nicowanie raka jako niskie lub brak zróżnicowania. Prawie wszyscy, z wyjątkiem jednego chorego, 

(w dniu pierwszego zgłoszenia się do Instytutu Onkologii w Gliwicach) mieli rozpoznaną obecność 

przerzutowych węzłów chłonnych na szyi (brak cechy N0). Wyjściowa liczebność kopii DNA wi-

rusa EBV mieściła się w zakresie 98 - 66960. 

U pozostałych 10 chorych (29%) rozpoznano raka płaskonabłonkowego o wysokim (rak 

dojrzały) i pośrednim stopniu zróżnicowania oraz nisko zróżnicowanego - u żadnego nie stwier-

dzono obecności krążącego DNA wirusa EBV przed leczeniem (EBV(-)).  

Nie zaobserwowano zależności pomiędzy zaawansowaniem guza pierwotnego oraz wę-

złowego wg klasyfikacji TNM, a liczebnością kopii wirusa. 

W przebiegu dotychczasowej obserwacji u dwóch spośród 24 chorych na raka EBV(+) do-

szło do niepowodzenia leczenia - u jednego pod postacią wznowy miejscowej i u jednego do roz-

siewu uogólnionego. Pozostałych 22 chorych pozostaje w obserwacji po leczeniu, bez cech nawro-

tu (brak obecności DNA wirusa, radiologicznie potwierdzona całkowita regresja). 
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Spośród 10 chorych na raka EBV(-), u 2 doszło do niepowodzenia węzłowego 

(1 niewyleczenie, 1 nawrót), u 2 do rozsiewu uogólnionego, u jednego do niewyleczenia miejsco-

wego. 

Dotychczasowe obserwacje wskazują na wysoką skuteczność leczenia ogniska pierwotne-

go nacieku raka gardła górnego (LC), niezależnie od statusu EBV, natomiast zauważalna jest obni-

żona skuteczność wyleczalności węzłowej (NC) oraz tendencja do rozsiewu uogólnionego u cho-

rych na raka EBV(-).  

Pomimo 5-letniego okresu naboru do badania, liczba chorych na raka nosowej części gar-

dła zakwalifikowanych do leczenia radykalnego w gliwickim oddziale Narodowego Instytutu On-

kologii wyniosła zaledwie 34. W roku 2021 było to tylko 4 pacjentów spośród 7 z nowym rozpo-

znaniem tego schorzenia – u pozostałych 3 rak był w stanie rozsiewu uogólnionego lub też zły stan 

chorych uniemożliwiał leczenie radykalne. Tak niska liczebność grupy uniemożliwia wyciągnięcie 

miarodajnych wniosków i publikację w recenzowanym czasopiśmie medycznym, a kontynuacja 

badania wymagałaby jeszcze wieloletniego okresu naboru, nie licząc wymaganego okresu obser-

wacji onkologicznej. 

Wobec powyższego faktu zawnioskowano o zamknięcie zadania badawczego. 

 

6.16. Powtórna radioterapia z powodu wznowy glejaków mózgu z wykorzystaniem technik 

modulacji intensywności wiązki w aspekcie bezpieczeństwa, tolerancji wczesnej i późnej oraz 

skuteczności Wykonawcy: E. Nowicka, M. Gawkowska, H. Grzbiela, M. Jarząb, K. Drosik-

Rutowicz, K. Widera, K. Krysiak, S. Jezierska, A. Grządziel, J. Wendykier, B. Bekman, K. Ślosarek, 

B. Bobek-Billewicz, G.  Stasik-Pres, Ł. Zarudzki, R. Tarnawski 

 

Nawrót miejscowy jest najczęstszym i nieuchronnym niepowodzeniem leczenia z powodu  

glejaków mózgu. Wyniki leczenia nawrotów są złe. Mimo że około 10 % chorych leczonych 

z powodu glejaka wielopostaciowego (HGG) przeżywa 5 lat po zastosowaniu skojarzonej radiote-

rapii  i chemioterapii  z użyciem temozolomidu, to wznowy miejscowe odpowiedzialne są za 

główną przyczynę zgonów pacjentów.  Dotychczas nie opracowano standardów postępowania przy 

nawrotach. Możliwości leczenia operacyjnego, jako podstawowej metody leczenia miejscowego, są 

niejednokrotnie ograniczone lokalizacją, rozległością guza, jak również stanem klinicznym pacjen-

tów. A jak pokazują analizy ostatnich lat, to zysk w przeżyciu całkowitym odnoszą jedynie ci cho-

rzy, u których możliwe było doszczętne usunięcie guza. Samodzielne leczenie systemowe z zasto-

sowaniem temozolomidu czy schematów wielolekowych np. PCV, pozwala na uzyskanie krótko-

trwałych odpowiedzi. Nihilizm terapeutyczny powoduje że poszukujemy  nowych strategii postę-

powania. Badania kliniczne z zastosowaniem terapii celowanych wprawdzie wykazały wpływ na 

przedłużenie czasu wolnego od progresji, ale nie wpływały na czas przeżycia całkowitego i nie są 

stosowane w codziennej praktyce klinicznej.   

Postęp technologiczny radioterapii z możliwością stosowania technik radioterapii stereo-

taktycznej stworzył szanse na wykorzystanie tej metody w leczeniu nawrotów. Charakterystyka 

radio-biologiczna tkanki nerwowej oraz sposób odpowiedzi na promieniowanie oraz  ryzyko wy-

stąpienia poważnych powikłań ze strony struktur ośrodkowego układu nerwowego w tym martwicy 

tkanki nerwowej, nerwów czaszkowych zwłaszcza drogi wzrokowej oraz innych narządów zlokali-

zowanych w obrębie czaszki była przyczyną dużej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o po-

wtórnym napromienianiu. O ile protokoły radioterapii określają dawki tolerancji dla tkanki nerwo-

wej oraz innych struktur krytycznych dla pierwotnego napromieniania guzów mózgu zarówno we 

frakcjonowaniu konwencjonalnym i  hypofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej,  to niestety  

nie są znane zakresy dawek tolerancji dla narządów krytycznych w powtórnej radioterapii. 



str. 114 

 

Jest coraz więcej doniesień literaturowych o klinicznym zastosowaniu powtórnej radiotera-

pii w obszarze mózgowia u chorych z nawrotowymi glejakami, w aspekcie skuteczności i przede 

wszystkim bezpieczeństwa, co daje podstawy zarówno teoretyczne i praktyczne jej wdrażania. 

Badania te pokazały korzyść w zakresie PFS i OS  w zakresie odpowiednio 5-7 miesięcy i 8-10 

miesięcy, przy akceptowalnej toksyczności leczenia. Wydaje się, że zastosowanie powtórnej radio-

terapii samodzielnej, czy to w skojarzeniu z chemioterapią, pozostaje atrakcyjną opcją terapeutycz-

ną, zwłaszcza dla chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego, są w  dobrym 

stanie klinicznym i z długim czasem przeżycia po pierwotnym leczeniu promieniami, z pierwotną 

histologią LGG.  Wobec wzrastającej liczby pacjentów, u których rozpoznano nawrót glejaków, 

którzy leczeni byli w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach lub kierowani byli z innych 

ośrodków onkologicznych, zasadnym jest przeprowadzenie analizy dotychczasowych doświadczeń 

własnych oraz dalsze prospektywne badania. Dlatego podjęto własne badania  nad oceną możliwo-

ści zastosowania powtórnej radioterapii  mózgowia z wykorzystaniem nowoczesnych technik  pla-

nowania i napromieniania, oceny tolerancji wczesnej oraz wystąpienia odczynów późnych u wy-

branych chorych na nawrotowe glejaki. Zaplanowano ocenę wpływu parametrów klinicznych oraz 

patologicznych na efekt leczenia wznów guzów mózgu z zastosowaniem powtórnej konwencjonal-

nie frakcjonowanej radioterapii z wykorzystaniem technik modulacji intensywności dawki. Moni-

torowanie efektu i tolerancji powtórnej radioterapii prowadzone w oparciu  o parametry kliniczne 

i wieloparametryczne obrazowanie MRI (ocena stopnia odpowiedzi i częstości wystąpienia mar-

twicy popromiennej), pozwoli zobiektywizować sposób odpowiedzi guzów, częstość wystąpienia 

martwicy tkanki mózgowej oraz tolerancję zarówno wczesną jak i późną leczenia. Ważnym ele-

mentem projektu jest wypracowanie optymalnych technik planowania powtórnej radioterapii 

z monitorowaniem bezpieczeństwa dawek na struktury krytyczne. Wykorzystanie nowoczesnych 

technik wspomagających planowanie radioterapii z oprogramowaniem Velocity (Varian Medical 

Systems, Palo Alto, CA) umożliwia korelację dawki fizycznej o wartości dawek wcześniej poda-

nych. Velocity jest platformą umożliwiającą deformacyjną fuzję obrazów TK oraz rozkładu dawki 

z pierwszej i powtórnych radioterapii. Dzięki temu można uzyskać sumaryczny rozkład dawki na 

najnowszym badaniu obrazowym, z uwzględnieniem zmian anatomicznych. Jest to niezbędny ele-

ment w prawidłowej interpretacji  planów powtórnego leczenia w kontekście ich oceny klinicznej 

oraz bezpieczeństwa dla  narządów zdrowych, ponieważ nie są znane zakresy akceptowanych i 

dopuszczalnych dawek dla narządów krytycznych w powtórnej radioterapii. 

Mamy nadzieję na poszerzenie naszej wiedzy w temacie  radiobiologii powtórzonego na-

promieniania tkanki mózgu. Być może pozwoli to na określenie dawek tolerancji dla powtórnego 

napromieniania  oraz przyczyni się do wypracowania wskazań do powtórnego napromieniania gu-

zów mózgu. 

 

Materiał i metody  

Przedmiotem retrospektywnej analizy była grupa 82 chorych (47 mężczyzn -57% i 35 kobiet- 43%) 

na glejaki mózgu, którzy zakwalifikowani zostali w III Klinice Radioterapii i Chemioterapii do 

powtórnej radioterapii z powodu wznowy glejaków mózgu. Byli to pacjenci,  których pierwotne 

leczenie i obserwacje po leczeniu prowadzone były w NIO Gliwice oraz ci kierowani z innych 

Ośrodków onkologicznych w momencie rozpoznania wznowy choroby. Średnia wieku w chwili 

leczenia pierwotnego wynosiła 38,1 lat  (zakres, 17,6-70,2).  W tabeli nr 1 przedstawiono charakte-

rystykę kliniczną chorych.  

Pierwotne leczenie : 

Wszyscy chorzy poddani byli pierwotnemu zabiegowi operacyjnemu. W zależności od  rozpozna-

nia histologicznego zakwalifikowani byli do uzupełniającej radioterapii lub leczenia skojarzonego: 

radioterapii i  chemioterapii.  U 31 (37,8%) chorych  przeprowadzono radioterapię 3D-CRT a u 51 
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(62,2%) technikę modulacji intensywności wiązki. Średnia dawka  pierwotnej radioterapii wyniosła 

57,3 Gy/g (zakres, 4-60 Gy/g). U 21 chorych w leczeniu zastosowano chemioterapię : u 20 chorych 

w oparciu o Temozolomid, u 1 chorego schemat PCV. 

Diagnostyka nawrotu: 

Nawrót choroby stwierdzono w badaniach MR wykonanych w obrazach T1, T2 zależnych oraz 

FLAIR, DWI, SWI, PWI, przed i po iv podaniu kontrastu. Za wznowę miejscową uznano lokaliza-

cje zmian w obszarze uprzednio leczonym lub do 2 cm od pierwotnej lokalizacji guza, a za odległą 

pojawienie się zmian w innym obszarze. U wszystkich chorych nawrót choroby wystąpił w obsza-

rze poprzednio napromienianym. Leczenie operacyjne nawrotu choroby przeprowadzono u 42 cho-

rych. U 3 chorych wykonano biopsję stereotaktyczną guza.  

Rozpoznania mikroskopowe: 

Pierwotne rozpoznania histologiczne pogrupowano jako LGG – glejaki o niskim stopniu złośliwo-

ści ( I i II stopień ) i HGG glejaki złośliwe (III i IV stopień wg WHO).  Histologiczne potwierdze-

nie podtypu guza przy wznowie możliwe było u 45 chorych (42 operowanych i 3 po biopsji stereo-

taktycznej. (W tabeli 2 przedstawiono szczegółowy podział: podtypy mikroskopowe H-p pierwotne 

i u chorych z  potwierdzonym rozpoznaniem  w badaniu H-p przy nawrocie. 

 

 I leczenie Wznowa 

TYP Liczba chorych/odsetek Liczba chorych/odsetek 

Astroctoma II 28             34,4 % 16                  19,5 % 

Oligo II 16             19,3 % 3                    3,6% 

Astrocytoam III 15             18,2 % 16                  19,5% 

Oligo III 8               9,7 % 7                    8,5 % 

GBM 14              17,1% 11                 13,4% 

Inne 1                1,2% 1                    1,2% 

 

Tabela 2. Rozpoznania mikroskopowe pierwotne i przy nawrocie 

 

Powtórna radioterapia: 

Przy nawrocie choroby wszyscy chorzy leczeni byli w III Klinice Radioterapii i Chemioterapii. 

Stały nadzór nad leczeniem wynikał nie tylko ze specyfiki  objawów klinicznych towarzyszących 

radioterapii mózgowia ale również w celu nadzorowania, raportowania oraz leczenia możliwych 

skutków ubocznych powtórnej radioterapii. W przypadku wystąpienia objawów wzmożonego ci-

śnienia śródczaszkowego, włączono leczenie przeciwobrzękowe. Tylko u dwóch chorych z grupy 

82 osobowej nie ukończono zaplanowanego leczenia z powodu pogorszenia się stanu klinicznego 

i neurologicznego. 

Planowanie radioterapii:  

Proces planowania powtórnej radioterapii prowadzony był przez zespół doświadczonych lekarzy 

radioterapeutów oraz fizyków medycznych. U każdego chorego wykorzystano obrazowanie TK 

i MR mózgowia z sekwencjami T1 i T2 przed i po podaniu wzmocnienia kontrastowego dla opty-

malnego wyznaczenia obszarów tarczowych. U pacjentów, u których  pierwsza radioterapia pro-

wadzona była w Narodowym Instytucie Onkologii, przez co dostępne były w systemie planowania 

zarówno obrazy diagnostyczne (TK i MR) oraz rozkładu dawek, wykorzystywano nowoczesną 
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technikę wspomagającą planowanie radioterapii z oprogramowaniem Velocity. Umożliwiało to 

określenie dawki fizycznej przy powtórnej radioterapii, powiększonej o wartości dawek wcześniej 

podanych w trakcie pierwszego leczenia zarówno dla obszarów tarczowych jak i narządów kry-

tycznych. Dane te posłużą do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia objawów ubocznych 

tkanek przy powtórnym napromienianiu.  U 80 pacjentów wykorzystano technikę modulacji inten-

sywności wiązki  IMRT u 44 (53,6%) i VMAT u 36 (43,8%) chorych.  Dwóch pacjentów leczono 

w oparciu o technikę konformalną. Stosowano frakcjonowanie konwencjonalne w dfx 1,8 Gy/g. 

Średnia dawka całkowita powtórnej radioterapii wynosiła 38,4 Gy/g. U 13 chorych podwyższono 

dawkę w obszarze guza z wykorzystaniem radioterapii stereotaktycznej podając średnio 12,3 Gy /g 

w 1-3 frakcjach. 

Platforma Velocity 4.0 (Varian Medical Systems, Palo Alto, USA) zawiera opcje wyświe-

tlania, fuzji, konturowania badań obrazowych TK, MR, PET i SPECT. W oprogramowaniu dostęp-

ne są funkcje: importu i eksportu obrazów, sztywnej i deformacyjnej fuzji obrazów, konturowania 

automatycznego i ręcznego struktur anatomicznych, wizualizacji planów leczenia i dawek promie-

niowania, sumowania planów leczenia i ich porównywania na histogramach dawka-objętość 

(DVH). Do celów badania wykorzystano wszystkie dostępne funkcje, aby zaimportować dane ob-

razowe oraz rozkłady dawek z różnych systemów planowania, wykonać fuzję deformacyjną obra-

zów, struktur anatomicznych i rozkładów dawek, a następnie wykonać plany sumaryczne. Powyż-

sze działania umożliwiły uzyskanie informacji o całkowitych dawkach promieniowania dostarczo-

nych w napromienianych objętościach.  Przyjęto zasadę sumowania dawek na bazie ostatniego 

badania TK, które posłużyło do planowania ostatniego leczenia. Oznacza to, że wszystkie wcze-

śniejsze badania TK zostały zdeformowane do objętości najnowszego badania TK. Na podstawie 

deformacji skanów TK, wykonywana była deformacja rozkładu dawek fizycznych prezentowanych 

w postaci izodoz. Z najnowszym badaniem TK związane są struktury anatomiczne, dlatego każdy 

wcześniejszy rozkład dawki może być zaprezentowany na aktualnej anatomii chorego. Dodanie 

wszystkich rozkładów dawek na aktualnym badaniu TK pozwoliło ocenić dotychczasowe leczenie, 

zaprezentować je na przekrojach poprzecznych, strzałkowych, czołowych, na obrazie 3D oraz wy-

kresach DVH.  

Powtórne leczenia były realizowane w technikach konformalnych lub stereotaktycznych z użyciem 

akceleratora klasycznego.  

Z sumarycznych planów leczenia odczytano dawki sumaryczne dla objętości tarczowych oraz 

struktur krytycznych: soczewek, drogi optycznej, pnia mózgu, mózgowia. Dla wszystkich struktur 

przeanalizowano dawki maksymalne, dla wybranych struktur dodatkowo dawki średnie.  

 Wartości objętości napromienianych przedstawia Tabela 3. 

Statystyka dawek sumarycznych dla wszystkich wprowadzonych struktur anatomicznych tj. obsza-

ru tarczowego oraz struktur krytycznych została zaprezentowana w formie Tabeli 4. 
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Inicjały chorego Objętość targetu 

[cm3] 

MKo 351,0 

MKr   16,7 

ML   23,3 

KS 115,6 

FS   39,8 

KA   21,5 

RS 235,2 

EB 260,0 

KP   64,3 

PK   16,1 

TF 381,8 

BB       1633,0 * 

MS   24,7 

BHK   84,4 

MSi 404,2 

JR   62,9 

MM 565,0 

GM   99,7 

RL 290,0 

PS   20,0 

AAZ 204,0 

WS 486,0 

JL   97,2 

GP 714,0 

MK 215,0 

SP 170,0 

MSz 138,0 

 

Tabela 3. Objętości tarczowe. * oznacza objętość napromienianego obszaru równą objętości mózgowia. 

 

Objętości napromienianych zmian różnią się znacznie i wynoszą od 16,1 do 1633,0 cm3. 

Średnia objętość napromieniana to 249,5 cm3. Sumaryczna dawka maksymalna w objętości tar-

czowej wynosiła od 51,2 do 131,9 Gy (średnio 97,9 Gy). Sumaryczna dawka średnia w tej objęto-

ści wynosiła od 49,3 do 116,9 Gy (średnio 85,8 Gy). W badanej grupie chorych uzyskano dużą 

ochronę soczewek. Dawki maksymalne dla soczewki lewej i prawej wynoszą odpowiednio od 1,1 

do 11,1 Gy oraz od 1,1 do 12,6 Gy. Średnia dawka maksymalna w obu strukturach wynosi odpo-

wiednio 4,6 Gy oraz 4,8 Gy. Analiza dawki maksymalnej i średniej w pniu mózgu potwierdziła, że 

obie wartości zależą od lokalizacji objętości tarczowej. Wartości sumarycznej dawki maksymalnej 

wahają się od 3,2 do 97,0 Gy (średnio 57,7 Gy). Wartości sumarycznej dawki średniej wynoszą od 

1,8 do 58,5 Gy (średnio 25,9 Gy). Struktury drogi optycznej otrzymują również dawki z dużego 

przedziału wartości, w zależności od położenia wznowy. Dawki maksymalne dla nerwu II lewego 

przyjmują wartości od 2,7 do 81,1 Gy, a dla nerwu II prawego od 2,6 do 81,8 Gy. Średnio maksy-

malne dawki wynoszą odpowiednio 33,8 Gy i 33,1 Gy. Analiza dawek średnich wykazała, że war-

tości te wynoszą od 1,9 do 64,3Gy (średnio 21,8Gy ) oraz od 1,9 do 63,8 Gy (średnio 20,2 Gy) 

odpowiednio dla nerwu II lewego oraz nerwu II prawego. Dla skrzyżowania nerwów wzrokowych 

przedział dawek maksymalnych to 3,2-86,4 Gy, ze średnią wartością 43,9 Gy. Dawki średnie 

w skrzyżowaniu nerwów wzrokowych wahają się od 2,9 do 86,4 Gy, ze średnią wartością 31,1 Gy. 
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Sumaryczne dawki maksymalne w całym mózgowiu korespondują z sumarycznymi dawkami 

w objętościach tarczowych. Dawka maksymalna przyjmuje wartości od 51,2 do 131,9 Gy (średnio 

97,1 Gy). Dawka średnia wynosi od 22,4 do 57,8 Gy (średnio 39,1 Gy). 

 

Struktura 
Sumaryczna 

dawka maksy-
malna [Gy] 

Sumaryczna 
dawka średnia 

[Gy] 

Objętość tarczowa 51,2 - 131,9 49,3 - 116,9 

Soczewka L 1,1 - 11,1 nieanalizowana 

Soczewka P 1,1 - 12,6 nieanalizowana 

Pień mózgu 3,2 - 97,0 1,8 - 58,5 

Nerw II L 2,7 - 81,1 1,9 - 64,3 

Nerw II P 2,6 - 81,8 1,9 - 63,8 

Skrzyżowanie nerwów II 3,2- 86,4 2,9 - 86,4 

Mózgowie 51,2 - 131,9 22,4 - 57,8 

 

Tabela 4.  Sumaryczne dawki maksymalne i średnie w objętościach tarczowych i strukturach krytycznych. 

Leczenie systemowe nawrotu choroby: 

Skojarzone powtórne leczenie prowadzono u 52 chorych. U 46 chorych przeprowadzono jednocza-

sową radio i chemioterapię opartą na  temozolomidzie, a u 6 chorych stosowano sekwencyjnie 

schemat PVC lub CCNU. 

Leczenie kolejnych nawrotów: 

W kolejnych liniach leczenia proponowano chemioterapię w oparciu o temozlolomid, CCNU lub 

w oparciu o sole platyny lub kolejne napromienianie z użyciem radioterapii stereotaktycznej.   

Obserwacja po leczeniu: 

Dla wszystkich pacjentów ustalono sposób monitorowania zarówno odpowiedzi jak i w celu po-

twierdzenia martwicy tkanki nerwowej w badaniach MR. Pierwsze planowe badanie MR wykony-

wano 3 miesiące po zakończeniu radioterapii, następnie badania wykonywano w rytmie co 3 mie-

siące,  a w sytuacji  klinicznych wskazań w indywidualnym rytmie. Odpowiedź na leczenie oce-

niono wg kryteriów RANO. W ocenie odpowiedzi uwzględniono ryzyko psueudoprogresji guza. 

Każdorazowo w trakcie wizyt kontrolnych oceniano stan ogólny, neurologiczny, zapotrzebowanie 

na sterydy i leki p/padaczkowe (jeśli pacjent wymagał stosowania). 
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Cecha kliniczna Liczebność 

Liczba pacjentów : 
Mężczyźni 
Kobiety 

82 
47- 57% 
35- 43% 

Średni wiek  38,1  (zakres, 17,6-70,0 )  

H-P pierwotny 
LGG 
HGG  

 
43-   52,4% 
39 -  47,6% 

Leczenie operacyjne wznowy 
Kraniotomia 
Biopsja guza 

45 
42 
3 

H-P wznowy 
HGG 
LGG  

44 
35 
9 

Czas pomiędzy pierwotną RT a RT wznowy 74,8 miesiecy 
(zakres 10,4-350,6 miesięcy ) 

LGG  95,6 miesięcy (zakres 10,3-350,6 miesiecy)  

HGG  51,7 miesięcy (zakres  10,5-144,6 miesiecy)  

Stan sprawności przy leczeniu wznowy 
Zubrod 1 
Zubrod 2 

 
69 -      84,1% 
13 -      15,9% 

Dawka RT pierwotnej 57,3 Gy/g (zakres, 40-60 Gy/g).  

Dawka powtórnej RT 38,3 Gy/g (zakres, 12-54Gy/g)  

Techniki radioterapii I leczenie: 
3d-CRT 
IMRT 

 
31 -         37,8% 
51 -         62,2% 

Techniki radioterapii –II  leczenie 
IMRT 
VMAT 
3D CRT 

 
44 -        53,6% 
36-         43,8% 
  2 -           2,6% 

Stereotaktyczny  boost: 
Dawka 

13 
12,3 Gy (zakres 6-18 Gy)  

Chemiotepia: 
Temozolomid  
PCV/CCNU  

52 
46  
3 

Powtórne leczenie SRS 14 

 

Tabela nr 1. Charakterystyka kliniczna grupy 
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Analiza statystyczna: 

Analizę statystyczną  przeprowadzono  przy użyciu programu Statistica for Windows wersja 8. 

Oceniono parametry przeżycia OS i PFS przy użyciu metody Kalana-Maiera. Za granice znamien-

ności przyjęto wartość p  ≤0,05  .  Oceniono czas przeżycia całkowitego liczony od daty rozpozna-

nia guza mózgu oraz czas przeżycia po zakończeniu powtórnej radioterapii. Czas wolny od progre-

sji guza ( PFS) liczono od daty zakończenia powtórnego napromieniania. Oceniono wpływ czynni-

ków klinicznych i związanych  z leczeniem na wyniki leczenia. 

Wyniki:  

Średni czas obserwacji chorych wyniósł 114,6 miesięcy (zakres 21,9-360,4 miesiąca) od pierwot-

nego leczenia  i 28,5 miesiąca od powtórnej radioterapii (zakres, 0,1 – 115,6 miesiące). Średni czas 

do nawrotu choroby  wynosił dla LGG- 87,9 miesiące (zakres 6,4-344) a dla HGG 46 miesiące 

(zakres 3,4 -136,2).  Średni czas pomiędzy pierwszą o powtórną radioterapią dla całej grupy wy-

niósł 74,8 miesiące ( zakres 10,4-350,6 miesięcy) i dla pierwotnych LGG i HGG odpowiednio: 

95,6 miesiąca (zakres 10,3-350,6) i 51,7 miesiąca (zakres 10,5-144,6) 

Odpowiedź na leczenie 

Dla wszystkich pacjentów ustalono sposób monitorowania zarówno odpowiedzi jak i w celu po-

twierdzenia martwicy tkanki mózgowej. Wyniki oceny odpowiedzi ocenionej w MR przy pierw-

szym badaniu po zakończeniu leczenia osobowej opisano w tabeli nr 5. 

 

CR  8  9,7% 

PR  16 19,6%  

SD  29 35,3%  

PD  7  8,5%  

Pseudoprogresja 8  9,7 % 

Brak danych  14 17,2% 

 

Tabela nr 5. Ocena odpowiedzi w MR wykonanym w 3 miesiące po zakończeniu powtórnej radioterapii. 

 

Martwica tkanki nerwowej 

Martwicę tkanki nerwowej opisano w badaniach obrazowych MR  u 22 chorych (26,8%). Żaden 

z chorych nie wymagał leczenia operacyjnego martwicy. Najczęściej pacjenci wymagali włączenia 

lub intensyfikacji  leczenia farmakologicznego w oparciu o sterydy.  
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Analiza przeżycia: 

Przeżycie całkowite - OS:  

Z analizowanej grupy zmarło 57 chorych (69,5% chorych).  Żyjący chorzy podlegają  kontrolom 

lub kolejnym liniom leczenia.   

Średnie OS od czasu pierwszego leczenia dla całej grupy 114,6 (zakres 21,9-360,4 m-cy). 

Krzywe obrazujące przeżycie całkowite przedstawiono na ryc nr 1.  Dla  LGG i HGG odpowiednio 

: 138,9 mc-y (zakres 48,3-360,4 m-cy) i 87,9 m-cy (zakres 22,2 - 222,6 m-cy). Średnie OS od II 

radioterapii (OS-r) dla całej grupy wyniosło  28,5 m-cy (zakres 0,1- 115,6 m-cy). Sześciomiesięcz-

ne, roczne i dwuletnie przeżycie od czasu II radioterapii odpowiednio wynosiło: 75%, 63% i 46% 

(Ryc. nr 2). Dla LGG i HGG odpowiednio: 32,6 m-cy (zakres 0,1 -115m-cy) i 23,8 m-cy (zakres 

0,1-105,9).   

Dla OS od czasu zakończenia powtórnej radioterapii (OS-r) wykazano wpływ podtypu hi-

stologicznego guza pierwotnego (Ryc. nr 3 i Ryc. nr 4), dawka całkowitej, podanej w trakcie, po-

wtórnej radioterapii (Ryc. Nr 5) oraz czas pomiędzy pierwszym i kolejnym napromienianiem 

(p=0,011),( Ryc. 6). Wiek (<40 vs >40 rż) miał znaczenie rokownicze dla przeżycia całkowitego,  

natomiast nie potwierdzano znamiennego wpływu na OS od daty zakończenia powtórnego napro-

mieniania ( Ryc. nr 7 i Ryc. nr 8). Nie potwierdzono również znaczenia płci, stopnia sprawności 

oraz leczenia operacyjnego wznowy przed rozpoczęciem radioterapii. Wystąpienie martwicy tkanki 

nerwowej również nie wpływało negatywnie na przeżycie (p=0,12) . 
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Ryc nr  1. OS od rozpoznania dla całej grupy chorych. 
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OS od powtórnej radioterapii
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Ryc nr 2. Os od II leczenia (OS-r) dla całej grupy. 

 

OS od rozpoznania
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 Grupa  2- oligo II
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Ryc. nr 3.  Zależność  OS całkowitego  od szczegółowych podtypów histologicznych guza (  p= 0,02). 
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Ryc. nr 4. Zależność OS całkowitego od II leczenia (OS-r)  od podtypów histologicznych guza (  p= 0,002). 

 

OS od II RT a dawka II RT : <40 Gy/g vs  >40 Gy/g 
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 Ryc. nr 5. OS od II RT a dawka <40 Gy/g vs  >40 Gy/g. (p=0,03). 
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OS od powtórnej radioterapii
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Ryc.  nr 6. OS od II Rt  a czas pomiędzy pierwszym a powtórnym napromienianiem.(p=0,011) 

 

OS w zalezności od wieku w chwili rozpoznania
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Ryc. nr 7 .  Zależność  OS od wieku w chwili rozpoznania  ( Wiek <=40 rz i > 40 rz)(p=0,02). 
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OS od powtórnej radioterapii a wiek w chwli rozroznania
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Ryc. nr 8 Zależność  OS od II leczenia (OS-r) w zależności  wieku w chwili rozpoznania  (wiek <=40 rz i > 

40 rz),  (p=0,11). 

 

Przeżycie wolne od progresji PFS: 

PFS liczony od daty zakończenia II radioterapii dla całej grupy wynosi średnio 19,1 mie-

siąca (zakres 0,1-115,6 miesięcy). Średnie sześciomiesięczne, roczne i dwuletnie przeżycie bez 

cech nawrotu wynosi odpowiednio: 60% , 50% i 38 %. (Ryc. nr 9). 

Analiza przeżycia nie wykazała różnic w PFS w zależności od  płci, stopnia sprawności 

przy powtórnej radioterapii. Natomiast czynnikami wpływającymi na PFS okazały się: wiek  (<40 

rz vs > 40 rz) ( Ryc. nr 10) i podtyp histologiczny glejaków ( Ryc. nr 11 i Ryc. nr 12), dawka poda-

na przy powtórnym napromienianiu (Ryc nr. 13). Istotny trend dla dłuższego czasu wolnego od 

nawrotu do długiego czasu pomiędzy pierwszą a powtórną radioterapią (p=0,06, (Ryc. Nr 13).  

Gorsze  wyniki w zakresie PFS stwierdzono w sytuacji wystąpienia martwicy tkanki mózgu ale bez 

zamienności statystycznej (Ryc. nr 15). 
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PFS 
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Ryc. nr 9. PFS dla całej grupy chorych 

 

PFS a wiek <40  vs > 40 rz
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Ryc. Nr 10. PFS a wiek <40  vs > 40 rz.( p=0,02). 
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PFS w zaleznośći od typu H-P
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Ryc. nr 11. PFS w zależności od typu H-P ( LGG  vs  HGG) (p=0,02). 

 

 

 

PFS w zależności od podtypu HP (podział szczegółowy)
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Ryc. nr 12 PFS w zależności od podtypu HP (podział szczegółowy)( p=0,006). 
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PFS a dawka przy powtórnym napromienianiu
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Ryc . nr 13. PFS a dawka napromieniania przy powtórnym napromienianiu. (p=0,03). 

 

PFS  w zależności od z czasu pomiędzy I i II leczeniem
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Ryc. nr 14. PFS  w zależności od z czasu pomiędzy I i II leczeniem  (p=0,06). 

 



str. 129 

 

PFS a obecnośc martwicy 
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 Ryc. nr 15. PFS  w zależności od wystąpienia martwicy. (p=0,08). 

Analiza nie potwierdziła wpływu  chemioterapii stosowanej  w skojarzeniu z powtórną ra-

dioterapią na OS od II leczenia  (p=0,42) i PFS (p=0,85). Nie potwierdzono również wpływu  za-

biegu operacyjnego nawrotu na OS (p=0,92) i PFS (p=0,79). 

 

Wstępne wnioski : 

Po analizie przebiegu klinicznego powtórnej radioterapii wznów glejaków u 82 chorych, 

leczenie to było dobrze tolerowane. Mimo że radiologiczne cechy matrycy tkanki obserwowano 

u 22 chorych (26%) to żaden z chorych nie wymagał leczenia operacyjnego. Martwica najczęściej 

towarzyszyła aktywnemu naciekowi glejaka. Przebieg leczenia, nasilenie objawów ogólnych oraz 

ogniskowych nie odbiegał w obserwacji klinicznej od pierwotnej radioterapii. Chorzy w trakcie 

leczenia wymagali włączenia leków przeciwobrzękowych, ale jest to typowe w trakcie radioterapii 

obszaru mózgowia. W tej zróżnicowanej grupie  chorych średnie OS od II radioterapii (OS-r) dla 

całej grupy wyniosło  28,5 m-cy (zakres 0,1- 115 m-cy). Sześciomiesięczne, roczne i dwuletnie 

przeżycie od czasu II radioterapii odpowiednio wynosiło: 80%, 70% i 46%. Dla LGG i HGG od-

powiednio: 32,6 m-cy (zakres 0,1 -115 m-cy) i 23,9 m-cy (zakres 0,1-92,6). Wykazano znaczenie 

wieku dla OS całkowitego w całej grupie chorych. Czynnikami wpływającymi na OS-r okazały się 

być: podtyp histologiczny guza pierwotnego, dawka całkowita podana w trakcie powtórnej radiote-

rapii oraz  czas pomiędzy pierwszym i kolejnym napromienianiem. Natomiast nie potwierdzono 

znaczenia płci, stopnia sprawności oraz leczenia operacyjnego wznowy przed rozpoczęciem radio-

terapii. Wystąpienie martwicy tkanki nerwowej również nie wpływało negatywnie na przeżycie. 

Czynnikami wpływającymi na PFS okazały się wiek  (<40 rz vs > 40 rz), podtyp histologiczny 

glejaków i  dawka napromieniania podana przy re-irradiacji. Obserwuje się trend dla poprawy PFS  

wraz z wydłużeniem czasu pomiędzy pierwszą a powtórną radioterapią. Nie wykazano wpływu 

chemioterapii w skojarzeniu z powtórną radioterapią, jak również leczenia operacyjnego nawrotu 

na OS –r i PFS. 
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Dyskusja: 

Nawrót miejscowy jest najczęstszym i nieuchronnym niepowodzeniem leczenia z powodu  

glejaków mózgu. Wyniki leczenia nawrotów są złe. Dotychczas nie opracowano standardów postę-

powania przy nawrotach. Wzrasta liczba pacjentów u których rozpoznawany jest nawrót guzów 

mózgu, które to nawroty nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego.  A obiecujące i zachęcające 

wyniki opisywane w literaturze stwarzają konieczność usystematyzowania wiedzy oraz wypraco-

wania zaleceń.  Nihilizm terapeutyczny powoduje że poszukujemy  nowych strategii postępowania.  

Jest coraz więcej doniesień literaturowych o klinicznym zastosowaniu powtórnej radioterapii 

w obszarze mózgowia u chorych z nawrotowymi glejakami, w aspekcie skuteczności i przede 

wszystkim bezpieczeństwa co daje podstawy zarówno teoretyczne i praktyczne jej wdrażania. Ba-

dania te pokazały korzyść w zakresie PFS i OS  w zakresie odpowiednio 5-7 miesięcy i 8-10 mie-

sięcy, przy akceptowalnej toksyczności leczenia. Wydaje się, że zastosowanie powtórnej radiotera-

pii samodzielnej, czy to w skojarzeniu z chemioterapią, pozostaje atrakcyjną opcją terapeutyczną, 

zwłaszcza dla chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia chirurgicznego, są w  dobrym stanie 

klinicznym i z długim czasem przeżycia po pierwotnym leczeniu promieniami, z pierwotną histo-

logią LGG.  Dlatego podjęliśmy własne badania  nad oceną możliwości zastosowania powtórnej 

radioterapii  mózgowia z wykorzystaniem nowoczesnych technik  planowania radioterapii. W ko-

lejnych etapach projektu planujemy prospektywną ocenę wpływu parametrów klinicznych, patolo-

giczno-molekularnych na efekt leczenia oraz  korelację wielkości dawki fizycznej  z efektami 

wczesnymi i późnymi powtórnej radioterapii  dla oceny bezpieczeństwa metody.  

Analizowana grupa to 82 chorych, którzy zakwalifikowani byli w III Klinice Radioterapii 

i Chemioterapii  do powtórnego  napromieniania z powodu nawrotu glejaków.  Byli to zarówno 

pacjenci leczeni pierwotnie w NIO Gliwice jak i kierowani do NIO z innych ośrodków onkologi-

czych. U wszystkich chorych nawrót glejaka potwierdzony był w wieloparametrycznym obrazo-

waniu MR z wykorzystaniem sekwencji przed i po padaniu kontrastu z oceną dyfuzji i perfuzji. 

Daje to potwierdzenie konieczności prowadzenia badań kontrolnych po pierwotnym leczeniu gle-

jaków. Kwalifikacja do leczenia wznów odbywała się w wielodyscyplinarnym zespole klinicystów. 

Mimo danych literaturowych które mówią o istotnym wpływie na przeżycie  zabiegu operacyjnego 

nawrotu, to w analizowanej grupie, leczenie operacyjne przeprowadzono u 36 chorych. U trzech 

chorych wykonano biopsję stereotaktyczną. W większości przypadków w badaniu mikroskopowym 

potwierdzono obecność glejaków o wysokim stopniu złośliwości, co jest zgodne z naturalnym 

przebiegiem glejaków i tendencji do transformacji anaplastycznej. Odsetek leczonych nawrotów 

(ok. 50%) pokazuje również  trudności w kwalifikacji do leczenia, wynikające z lokalizacji lub 

rozległości zmian. Wykonanie zabiegu operacyjnego nie było związane z poprawą OS i PFS.  

Charakterystyka radio-biologiczna tkanki nerwowej oraz sposób odpowiedzi na promie-

niowanie oraz  ryzyko wystąpienia poważnych powikłań ze strony struktur ośrodkowego układu 

nerwowego w tym martwicy tkanki nerwowej, nerwów czaszkowych zwłaszcza drogi wzrokowej 

oraz innych narządów zlokalizowanych w obrębie czaszki była przyczyną dużej ostrożności przy 

podejmowaniu decyzji o powtórnym napromienianiu.  Postęp technologiczny radioterapii z możli-

wością stosowania technik radioterapii stereotaktycznej, stworzył szanse na wykorzystanie tej me-

tody w leczeniu nawrotów. Stereotaktyczne napromienianie daje możliwość podania efektywnej 

dawki promieniowania w krótkim czasie leczenia ale jej dostępności ogranicza objętość guza. 

W analizowanej grupie chorych, powtórna radioterapia była prowadzona w oparciu o techniki mo-

dulacji intensywności wiązki i konwencjonalnym frakcjonowaniem dawki promieniowania. U 13 

chorych podwyższono dawkę w obszarze tarczowym przy wykorzystaniu technik stereotaktycz-

nych. W pracach analizujących wyniki powtórnego napromieniania porównywano skuteczność 

różnych technik napromieniania. W pracy autorów holenderskich wykazano tendencje dłuższego 
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OS przy zastosowaniu technik konwencjonalnego frakcjonowania w porównaniu do radioterapii 

stereotaktycznej. 

Niezwykle istotne  jest określenie czynników klinicznych, histologicznych, dozymetrycz-

nych  i być może molekularnych, które pozwolą na optymalną kwalifikację do powtórnego napro-

mieniania. W doniesieniach literaturowych wskazuje się na młodszy wiek, długi czas pomiędzy 

pierwszą a powtórną radioterapią, rozpoznanie glejaków o niskim stopniu złośliwości oraz dobry 

stan ogólny przy powtórnym leczeniu jako czynniki korzystnego rokowania. Podjęto próby opra-

cowania grup prognostycznych, które byłyby pomocne przy podejmowaniu decyzji terapeutycz-

nych. W naszym materiale, analizy potwierdziły znaczenie młodszego wieku, podtypu  histolo-

gicznego jak i parametrów korzystnie wpływających na OS i PFS. Dłuższy czas pomiędzy lecze-

niem pierwotnym i powtórnym  wpływał korzystnie na PFS i OS-r. Parametrem korzystnie wpły-

wającym na OS-r była dawka podana przy powtórnym napromienianiu >40 Gy/g. Potwierdzono 

znaczenia tego parametru również w zakresie PFS. Nie potwierdzono znaczenia stopnia sprawno-

ści. Należy  podkreślić ograniczenia analizy liczebnością grupy, różnorodnością parametrów kli-

niczno-patologicznych oraz retrospektywnego charakteru pracy.  

Wyniki analizy potwierdzają znaczenie typu histologicznego glejaków na wyniki leczenia. 

Dlatego w pełni zasadna jest odrębna analiza  wyników  leczenia nawrotów,  w grupach guzów o 

niskim i wysokim stopniu złośliwości. Szczególnie istotne jest w światle aktualnej wiedzy wyko-

rzystywanie badań immunohistochemicznych i molekularnych, zintegrowanie diagnozy podtypów 

glejaków.   

O ile protokoły radioterapii określają dawki tolerancji dla tkanki nerwowej oraz innych 

struktur krytycznych dla pierwotnego napromieniania guzów mózgu zarówno we frakcjonowaniu 

konwencjonalnym i  hypofrakcjonowanej radioterapii stereotaktycznej,  to niestety  nie są znane 

zakresy dawek tolerancji dla narządów krytycznych w powtórnej radioterapii. Stąd niezwykle uza-

sadniona jest próba określenia możliwości powtórnego napromieniania w aspekcie bezpieczeństwa 

i ryzyka wystąpienia późnych powikłań. Martwica tkanki mózgu jest wyrazem późnej reakcji  wy-

nikającej z nieodwracalnego uszkodzenia. Jest ona funkcją podanej dawki napromieniania, zarów-

no frakcyjnej jak i całkowitej. Częstość tego powikłania przy powtórnej radioterapii nie jest do-

kładnie znana z powodu trudności diagnostycznych oraz różnicowania z progresją guzów, zwłasz-

cza o wysokim stopniu złośliwości, dla których jest ona cechą rozpoznania. Diagnostyka jest oparta 

głównie o badania MR, a różnicowanie wymaga wykluczenia progresji aktywnego nacieku glejaka. 

Najbardziej pewna metoda biopsji i potwierdzenia mikroskopowego rzadko stosowana jest w prak-

tyce klinicznej. W piśmiennictwie opisywane odsetki zależą od przyjętych kryteriów rozpoznania 

i użytych metod diagnostycznych od 7 do 100 %. W naszym materiale martwicę tkanki nerwowej 

opisano w badaniach MR u 22 chorych (30%). U większości  towarzyszyła aktywnemu naciekowi 

guza. Pacjenci wymagali leczenia farmakologicznego ścisłego  monitorowania stanu klinicznego 

i neurologicznego.  Żaden z chorych nie wymagał leczenia operacyjnego.  

Wystąpienie martwicy tkanki negatywnie wpływało na PFS.  Wprawdzie nie osiągnęła 

znamienności statystycznej ale obserwujemy istotny trend.  

W oparciu o wstępne wyniki analizy, planujemy kontynuację projektu. Aktualnie w III 

Klinice kojeni chorzy są powtórnie napromieniani  z powodu nawrotu glejaków.  Łącznie planuje-

my w kolejnych latach przenalizować dane kliniczne 105 chorych. Współpraca radiologów, fizy-

ków medycznych i  radioterapeutów ma na celu optymalizację obszarów tarczowych, rozkładów 

dawek oraz korelacje dawki z ryzkiem wystąpienia martwicy tkanki nerwowej oraz jej obszaru. 

Mamy również nadzieję na poszerzenie naszej wiedzy w temacie  radiobiologii powtórzonego na-

promieniania tkanki mózgu. Być może pozwoli to na określenie dawek tolerancji dla powtórnego 

napromieniania. W tym celu podjęto współpracę z Wydziałem Automatyki Politechniki Śląskiej w 

celu analizy danych.  
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Osiągnięte wyniki analizy materiału własnego w pełni uzasadniają celowość  prowadzenia 

dalszych badań w ramach projektu. 

Wyniki analizy przeprowadzonej w grupie 66 chorych były prezentowane w formie pre-

zentacji plakatowej na konferencji EANO we wrześniu 2021 r. 

Publikacje  dotyczące tematyki prowadzonego projektu są w trakcie przygotowań.  

 

 

6.17. Badanie wpływu implantów metalowych na rodzaj i prawdopodobieństwo indukowanej 

śmierci komórkowej Wykonawcy: K. Ślosarek, R. Smolarczyk, T. Cichoń, M. Jarosz-Biej, J. Ro-

goliński, Ł. Sroka, A. Gądek, S. Matuszczak 

 

W praktyce klinicznej do planowania leczenia trafia coraz więcej pacjentów z różnego rodzaju 

implantami, których gęstość jest zdecydowanie różna od gęstości tkanki miękkiej. Algorytmy sys-

temów planowania leczenia uwzględniają większość zjawisk związanych z efektami brzegowymi. 

Nie uwzględniają jednak zmiany widma energetycznego w efektach brzegowych. A skuteczność 

biologiczna promieniowania jest związana z wartością dawki.  

Celem zadania było zbadanie wpływu metalowej osłony umieszczonej w wiązce promieniowa-

nia jonizującego na rodzaj i częstotliwość indukowanej śmierci komórkowej oraz zmianę wielkości 

dawki w miejscach leżących poza osłoną (za i przed). Badania polegały na pomiarze dawek „fi-

zycznych” oraz efektów biologicznych tych dawek na liniach komórek nowotworowych i prawi-

dłowych.   

W zadaniu zostały wykonane obliczenia przez system planowania leczenia Eclipse algorytm 

Accuros v 16.1  (VMS), pomiary wykonano dawkomierzami termoluminescencyjnymi oraz filma-

mi dozymetrycznymi. Przeprowadzono również symulacje metodą MonteCarlo z oprogramowa-

niem Geant.    

Na rycinie  1 przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń, które wskazują na „znaczny” (ok. 

30%) wzrost dawki na osłonie oraz nieznaczny pod osłoną. A- filmy dozymetryczne, B- obliczenia 

Monte Carlo, C – obliczenia algorytm Accuros, C- dawka zmierzona DTL.  

 

 

 

Rycina 1.  
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W ramach zadania badawczego zbadano żywotność linii komórek nowotworowych regionu 

głowy i szyi (A253, FaDu) oraz płuc (A549), a także prawidłowych komórek fibroblastów (BEAS-

2B) po napromienianiu.  

W komórkach linii FaDu obserwowano istotny statystycznie mniejszy odsetek żywych komó-

rek napromienianych nad osłoną, dawką 10 Gy w porównaniu do komórek kontrolnych nienapro-

mienianych oraz napromienianych pod osłoną lub bez osłony. W przypadku komórek linii A253, 

A549 oraz BEAS-2B obserwowano istotny statystycznie mniejszy odsetek żywych komórek  

w grupach napromienianych w porównaniu do grup kontrolnych nienapromienianych (Ryc.2). Dla 

komórek FaDu umieszczonych nad osłoną, obserwowaliśmy największy istotny statystycznie spa-

dek odsetka żywych komórek w stosunku do innych grup. 

 

 

 

Rycina 2.  

 
 

W badanych liniach komórkowych, uszkodzenia DNA indukowane promieniowaniem, oznaczono 

metodą cytometrii przepływowej przy użyciu przeciwciała przeciwko γH2X. W komórkach linii 

A253 i A549 obserwowano istotnie statystycznie mniejszą ilość podwójnych pęknięć DNA w ko-

mórkach napromienianych pod osłoną, dawką 10 Gy w porównaniu do komórek napromienianych 

nad osłoną. W przypadku komórek linii FaDu oraz BEAS-2B nie obserwowano istotnych staty-

stycznie różnic w ilości podwójnych pęknięć DNA pomiędzy analizowanymi grupami. Komórki 

BEAS-2B wykazywały podobną tendencję jak komórki A253 oraz A549 (Ryc.3). 
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Rycina 3. 

 

 

W badanych liniach komórkowych cykl komórkowy oznaczono przy pomocy cytometrii przepły-

wowej. W komórkach linii A253 i FaDu obserwowano istotne statystycznie zahamowanie komórek 

w fazie G2/M cyklu komórkowego po napromienieniu komórek umieszczonych nad osłoną dawką 

10 Gy w porównaniu do komórek znajdujących się pod osłoną lub napromienianych bez osłony.  

W komórkach linii A549 obserwowano istotne statystycznie zahamowanie komórek w fazie G2/M 

cyklu komórkowego po napromienieniu komórek umieszczonych nad osłoną, dawką 10 Gy w po-

równaniu do komórek znajdujących się pod osłoną. W przypadku komórek linii BEAS-2B nie ob-

serwowano istotnych statystycznie różnic w odsetku komórek w fazie G2/M cyklu komórkowego 

pomiędzy badanymi grupami. 

W komórkach linii FaDu obserwowano istotny statystycznie wzrost odsetka komórek w fazie 

subG1 cyklu komórkowego po napromienieniu komórek umieszczonych nad osłoną, dawką 10 Gy  

w porównaniu do komórek znajdujących się pod osłoną. Nie obserwowano istotnych statystycznie 

różnic w odsetku komórek w fazie subG1 pomiędzy grupami innych badanych linii komórkowych 

(Ryc.4). 

 

 
Rycina 4.  
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Śmierć komórkową na drodze apoptozy oznaczono za pomocą barwienia immunohistochemiczne-

go z wykorzystaniem przeciwciała przeciwko kaspazie-3. W komórkach linii FaDu oraz BEAS-2B 

obserwowano istotny statystycznie wzrost odsetka komórek kaspaza-3 pozytywnych napromienia-

nych nad osłoną, dawką 10 Gy w porównaniu do komórek napromienianych pod osłoną oraz bez 

osłony.  

W komórkach linii A253 i A549 nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w odsetku komó-

rek kaspaza-3 pozytywnych pomiędzy analizowanymi grupami (Ryc.5).  

 
Rycina 5.  

 

 

Podsumowując, zaobserwowano różnice we wpływie położenia osłony ołowianej na żywotność 

komórek oraz procesy biologiczne takie jak cykl komórkowy czy indukcję apoptozy. Doświadcze-

nia wykazały tendencję, iż silniejsze działanie promieniowania obserwuje się w przypadku komó-

rek umieszczonych nad ołowianą osłoną. Natomiast słabszy efekt promieniowania obserwowano  

w przypadku komórek umieszczonych pod ołowianą osłoną. Wyniki efektów biologicznych kore-

lują z pomiarami fizycznymi. Dalsza obróbka statystyczna wskaże, czy są one znamienne staty-

stycznie czy też nie.  

 

6.18. Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy 

– prospektywne, wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2-LIMIT) Wykonaw-

cy: B. Jarząb, J. Krajewska, M. Oczko-Wojciechowska, E. Chmielik, A. Czarniecka, D. Handkie-

wicz-Junak. K. Hasse-Lazar, M. Haras-Gil, B. Jurecka-Lubieniecka, A. Kotecka-Blicharz, T. Gaw-

lik, A. Król, A. Kukulska, B. Michalik, E. Paliczka-Cieślik, J. Roskosz, K. Soczomski, S. Szpak-

Ulczok, M. Cieślicka, R. Cyplińska, M. Halczok, M. Kowalska, A. Pawlaczek, T. Tyszkiewicz, 

A. Pfeifer, M. Chekan, E. Stobiecka, E. Zembala-Nożyńska, A. Sacher, G. Woźniak, K. Samborski, 

M. Wyciślik 

 

 

Opis merytoryczny zadania 

Wole guzkowe jest częstą chorobą w populacji polskiej. Szacuje się, dotyczy ona około 1 miliona 

osób. Ryzyko raka tarczycy w pojedynczym guzku jest niewielkie, waha się w granicach 1-11%, 

średnio 5%. Główną metodą stosowaną w diagnostyce guzków tarczycy i w dużej mierze decydu-

jącą o kwalifikacji do leczenia operacyjnego jest biopsja aspiracyjna cienkoigłowa. Jednak, nawet 

rozpoznanie zmiany łagodnej nie wyklucza jednoznacznie raka tarczycy (ryzyko 0-3%). Natomiast 

w około 20-30% przypadków biopsja nie pozwala jednoznacznie zróżnicować zmiany łagodnej 

i złośliwej, jak w przypadku rozpoznania zmiany pęcherzykowej nieokreślonej, czy podejrzenia 
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nowotworu pęcherzykowego. Dlatego nadal znaczna część chorych jest kierowana do operacji, 

chociaż aż około 80% pooperacyjnych wyników histopatologicznych potwierdza łagodny charakter 

guzka. Zdecydowana większość operacji ma więc charakter diagnostyczny i nie przynosi rzeczywi-

stych korzyści choremu. Rocznie wykonuje się w Polsce ponad 15 000 operacji tarczycy. 

Uzupełnienie diagnostyki cytologicznej o badania molekularne w tej grupie chorych jest klinicznie 

uzasadnione. Pozwoli to z jednej strony uniknąć niepotrzebnej operacji diagnostycznej i związa-

nych z tym kosztów obciążających znacząco system opieki zdrowotnej, jak i potencjalnych powi-

kłań w grupie chorych, u których leczenie operacyjne nie jest potrzebne. Z drugiej strony pozwoli 

skierować tych chorych do operacji, u których może ona przynieść korzyść oraz zdecydować 

o zakresie leczenia operacyjnego – pierwotne całkowite wycięcie tarczycy zamiast operacji dwue-

tapowej. 

Produkt badany 

Diagnostyka i planowanie terapii guzka tarczycy z zastosowaniem polskiego klasyfikatora geno-

micznego Thyropred 2 vs. diagnostyka i planowanie terapii guzka tarczycy zgodnie ze standardową 

praktyką kliniczną. 

Schemat badania 

Badanie IV fazy, prospektywne, otwarte, wieloośrodkowe (6 Ośrodków badawczych), randomizo-

wane z grupą kontrolną, które ma na celu ocenę wpływu zastosowania polskiego klasyfikatora 

genomicznego raka tarczycy na schemat diagnostyczno – terapeutyczny u chorych z rozpoznaniem 

guzka tarczycy. Badanie obejmie 600 osób z rozpoznaniem wola guzkowego. U wszystkich cho-

rych zostanie wykonana biopsja aspiracyjna cienkoigłowa oraz będzie przeprowadzone badanie 

molekularne. Materiał do badania molekularnego zostanie uzyskany poprzez przepłukanie igły 

pobiopsyjnej (ang. washout biopsy). Nie jest konieczne dodatkowe nakłucie guzka tarczycy. Bada-

nie molekularne będzie wykonywane przy pomocy polskiego klasyfikatora genomicznego raka 

tarczycy Thyropred 2, opracowanego w ramach projektu MILESTONE, którego liderem był Naro-

dowy Instytut Onkologii Oddział w Gliwicach.  

 

Parametry klasyfikatora Thyropred uzyskane w badaniu walidacyjnym w ramach projektu MILESTONE: 

Parametry Walidacja klasyfikatora z wyko-

rzystaniem zbioru 472 próbek 

dokładność (accuracy) 0.862 

czułość (sensitivity) 0.760 

swoistość (specificity) 0.959 

wartość predykcyjna wyniku dodat-

niego (PPV)  

0.946 

 

wartość predykcyjna wyniku ujemne-

go (NPV) 

0.809 

 

 
Chorzy zostaną losowo przydzieleni do 2 ramion badania w stosunku 1:1 ze stratyfikacją wzglę-

dem klasyfikacji Bethesda: 

Ramię A (grupa badana) – wynik badania molekularnego jest znany i zostanie przekazany leka-

rzowi w przeciągu 3 tygodni. Decyzja o wykonaniu operacji zostanie podjęta na podstawie wyniku 

testu molekularnego i wyniku aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej, 
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Ramię B (grupa kontrolna) – wynik badania molekularnego nie jest znany ani lekarzowi, ani pa-

cjentowi. Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego zostanie podjęta na podstawie dotychczasowej 

praktyki klinicznej w oparciu o wynik badania cytologicznego i wskazania kliniczne. 

Kryteria włączenia: 

 Kobiety i mężczyźni ≥18 r.ż. 

 Obecność guza tarczycy ≥1cm w jednym wymiarze wymagającego oceny czy konieczne 

jest leczenie operacyjne 

Kryteria wyłączenia: 

 Obecność przeciwskazań do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 

 Wcześniejsze rozpoznanie raka tarczycy 

 Wielkość guzka tarczycy > 4 cm 

 Obecność klinicznych wskazań do operacji wola guzkowego tarczycy: objętość wola >40 

ml, objawy ucisku dróg oddechowych  

 Nadczynność tarczycy wymagająca leczenia operacyjnego  

 Ciąża 

Pierwszorzędowy cel badania: 

 Ocena czy zastosowanie badania molekularnego, w oparciu o polski klasyfikator 

genomiczny Thyropred 2, w algorytmie diagnostycznym u pacjentów z rozpoznaniem wola 

guzkowego zredukuje liczbę chorych kierowanych do leczenia operacyjnego. 

Drugorzędowe cele badania: 

 Ocena czy wynik badania molekularnego z użyciem polskiego klasyfikatora 

genomicznego Thyropred 2 zredukuje liczbę operacji diagnostycznych u chorych 

z rozpoznaniem guzka o niepewnym potencjale złośliwości – zakwalifikowanego na 

podstawie badania cytologicznego do kategorii Bethesda III (zmiana pęcherzykowa 

bliżej nieokreślona), Bethesda IV (podejrzenie nowotworu pęcherzykowego) lub 

Bethesda V (podejrzenie złośliwości).   

 Wpływ badania molekularnego na zakres leczenia operacyjnego. 

 Niezależna walidacja Polskiego klasyfikatora genomicznego Thyropred 2 w wieloo-

środkowym, randomizowanym badaniu klinicznym. 

Cele poznawcze: 

 Porównanie stosowanego zakresu leczenia operacyjnego z powodu wola guzkowego 

oraz wskazań do tego leczenia w różnych ośrodkach chirurgicznych w Polsce. 

 Poprawa oceny ryzyka złośliwości guzka tarczycy poprzez modyfikację algorytmu 

diagnostycznego. 

 Ocena czy profil ekspresji genów analizowany z pomocą polskiego klasyfikatora ge-

nomicznego Thyropred 2 może służyć jako czynnik prognostyczny w przedoperacyjnej 

stratyfikacji ryzyka złośliwych guzków tarczycy. 

 Związek pomiędzy wynikiem testu Thyropred 2 a kategorią Eu-TIRADS 

 Ocena jakości życia  

 

Pierwszorzędowy punkt końcowy: 

 Podstawowym punktem końcowym jest ocena czy wprowadzenie badania molekularnego 

z zastosowaniem polskiego klasyfikatora genomicznego Thyropred 2 do algorytmu dia-
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gnostycznego zredukuje liczbę operacji diagnostycznych w wolu guzkowym. Zakładana 

jest redukcja liczby operacji o co najmniej 50%.  

 

Drugorzędowe punkty końcowe: 

Skuteczność  

 Redukcja liczby chorych przyjmujących preparaty tyroksyny z powodu pooperacyjnej 

niedoczynności tarczycy 

 Zmniejszenie liczby chorych leczonych z powodu powikłań pooperacyjnych po operacji 

tarczycy 

Ocena bezpieczeństwa  

 Częstotliwość oraz intensywność występowania objawów niepożądanych związanych 

z wprowadzeniem nowego algorytmu diagnostycznego w wolu guzkowym z zastosowa-

niem polskiego klasyfikatora genomicznego Thyropred 2. 

 

Przebieg realizacji 1-szego roku projektu 

W pierwszym roku realizacji projektu, zgodnie z planem, sfinalizowano umowy z ośrodkami kli-

nicznymi uczestniczącymi w badaniu, w toku przetargu wyłoniono CRO (ang. Contract Research 

Organisation), przygotowano protokół badania, broszurę badacza oraz inne dokumenty, wymagane 

do rejestracji badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójcznych (URPL) oraz złożono dokumenty do Komisji Bioetycznej. 

Procedura wyłonienia CRO odbyła się dopiero w 2-gim przetargu, ponieważ oferenci, którzy przy-

stąpili do 1-szego przetargu nie spełniali wymaganych kryteriów. Obecnie pojawiły się problemy 

związane z rejestracją badania. Zgodnie z wstępną informacją otrzymaną po złożeniu dokumentacji 

do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Meducznych i Produktów Biobójcznych, 

badanie nowej strategii diagnostycznej z zastosowaniem testu molekularnego (badanie in-vitro) nie 

podlega wymogowi rejestracji. Oczekujemy na formalne stanowisko URPL w tej sprawie a następ-

nie na decyzję Agencji Badań Medycznych. 

Formy prezentacji wyników: nie dotyczy 

Cele, kryteria włączenia i wykluczenia oraz schemat badania zostały zaporezentowane podczas 

XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego odbywającego się on-line w dniach 

16-18.09.2021 r.: 

Krajewska J, Barczyński M, Dedecjus M, Kaliszewski K, Lewiński A, Ruchała M, Jarząb B. Polski 

klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne, 

wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2-LIMIT). Prezentacja ustna. 

Wskazanie źródła finansowania 

Projekt uzyskał finansowanie w ramach grantu ABM (numer konkursu: ABM/2020/1; numer 

wniosku: 2020/ABM/01/00027; numer karty oceny merytorycznej: 2020/ABM/01/KOM/00040) 

Sposób kontynuacji lub wykorzystania wyników zadania badawczego:  

1. Dopełnienie procedur rejestracyjnych 

2. Rozpoczęcie fazy klinicznej badania – rekrutacja chorych  

W zależności od decyzji ABM będziemy wnioskować o wpisanie naszego badania do Planu Nau-

kowego NIO-PIB na rok 2022.  
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6.19. Wpływ pomiarowych parametrów opcjonalnych w systemie planowania leczenia Eclipse 

na jakość modelu dozymetrycznego akceleratora biomedycznego Wykonawcy: A. Gądek, 

J. Wendykier, A. Grządziel, B. Bekman, B. Smolińska, A. Bekman, B. Niewiadomska, J. Prażmow-

ska, T. Jedynak, B. Woźniak, K. Ślosarek 

 

Do prawidłowego skonfigurowania systemu planowania leczenia potrzebny jest zestaw da-

nych pomiarowych, na który składają się wartości wymagane do jego konfiguracji. Celem jest uzy-

skanie modelu dozymetrycznego wiązki możliwie jak najbardziej zgodnego ze zmierzonymi warto-

ściami. Zestaw wymaganych danych można uzupełnić o wartości opcjonalne. Celem pracy była 

ocena wpływu opcjonalnych danych pomiarowych na zgodność obliczeń z pomiarami. Przeprowa-

dzono pomiary dozymetryczne, konfigurację modelu oraz obliczenia rozkładu dawki dla wiązek 

promieniowania fotonowego generowanych przez akcelerator liniowy VMS TrueBeam®. Wiązki 

skonfigurowano w systemie Eclipse™ v. 15.6 przy użyciu algorytmu Acuros v. 15.6. Zmierzone 

i obliczone dane wprowadzono do oprogramowania Alfard™ w celu porównania ze sobą rozkła-

dów dawek. W ostatnim etapie porównano również bezwzględne wartości dawek w wyznaczonych 

punktach. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica™ v. 13.3. 

Praca wykazała, że różnice w kształcie profilu wiązki, krzywej procentowej dawki głębokiej oraz 

wartości dawki w punktach nie są związane z wykorzystaniem danych opcjonalnych. Różnice  

w rozkładzie dawek mieszczą się w podanej tolerancji. Nie można określić, w jakich warunkach 

wykorzystanie danych opcjonalnych ma korzystniejszy wpływ na odzwierciedlenie rzeczywistych 

wartości dawek. Wykorzystanie opcjonalnych danych w modelowaniu wiązek promieniowania 

fotonowego nie poprawia w sposób znaczący zgodności obliczonych i zmierzonych wartości daw-

ki. 

Praca została przesłana do czasopisma Reports of Practical Oncology and Radiotherapy 

i oczekuje na akceptację po drugiej recenzji. 

 

7.1 Analiza parametrów gospodarki hormonalnej chorych leczonych z powodu raka piersi 

w kontekście stanu menopauzalnego Wykonawcy: M. Mianowska-Malec, M. Kubeczko, 

A. Łuczak, A. Michalik, A. Pasierbek, J. Mrochem-Kwarciak 

 

 Leczenie raka piersi w sposób istotny powiązane jest obecnie ze stanem hormonalnym Chorej 

w zakresie czynności przysadki/jajników i osi regulacji kobiecych hormonów płciowych (estradio-

lu, progesteronu i prolaktyny). Kluczowe znaczenie mają różnice między kobietami o czynności 

hormonalnej jajników, a pacjentkami po menopauzie oraz chorymi, których hormonalny stan jest 

niejasny (bądź to na skutek stanu okołomenopauzalnego bez leczenia, bądź wskutek terapii cytosta-

tykami). U chorych, u których rozpoczęto leczenie antyestrogenowe (zwłaszcza z wykorzystaniem 

analogów LHRH) ocena potencjału ponownego podjęcia czynności przez jajniki jest trudna i bra-

kuje w tym zakresie wystandaryzowanych metod. 

 Podjęto analizę zanonimizowanych danych z systemu szpitalnego dotyczących oceny stężeń 

estradiolu i progesteronu w populacji chorych z rozpoznaniem raka piersi. Badanie takie wykony-

wane jest zwykle u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, dla potwierdzenia lub wykluczenia 

czynności jajników. 12% wykonanych badań wskazywało na niejednoznaczny stan menopauzalny 

Chorej, mimo przesłanek do występowania menopauzy (w głównej mierze powiązanych z zasto-

sowaniem u Chorej analogów LHRH). W części badań wyniki podwyższone powiązane były po-

tencjalnie ze stosowaniem leków wykazujących krzyżową reaktywność z testami stosowanymi do 

oceny stężenia estradiolu (eksemestan, fulwestrant). W innych sytuacjach stężenia estradiolu nie-

znacznie przekraczały przyjęte poziomy odcięcia.  
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 Na podstawie przeprowadzonej analizy wstępnej zaprojektowano ankietowe badanie dotyczą-

ce hormonalnego stanu Chorej, które prowadzone będzie równolegle do rutynowych badań ozna-

czających stężenia kobiecych hormonów płciowych. Sporządzono odpowiedni wniosek do Komisji 

Bioetycznej NIO-PIB w Gliwicach. Ze względu na czynniki logistyczne, badanie ma być zintensy-

fikowane w drugiej połowie 2022 roku, po złagodzeniu restrykcji związanych z zagrożeniem CO-

VID-19. 

 

7.2 Rekonstrukcja tchawicy szczura z wykorzystaniem acellularnej allogenicznej tchawicy 

oraz mezenchymalnych komórek zrębu pochodzenia tłuszczowego– badania wstępne Wyko-

nawcy: D. Walczak, D. Bula, Ł. Krakowczyk, E. Migacz, T. Cichoń, R. Smolarczyk, M. Jarosz-Biej, 

E. Stobiecka 

 

Projekt jest w takcie realizacji. Do tej pory zostały wykonane następujące etapy badania: 

 Pozyskanie tchawic ze zwłok szczura; 

 Przygotowanie acelularnych tchawic.  

Acelurane tchawice pozyskiwano przy pomocy metody z oktylo-beta-D-glukopiranozydem 

(OGP) oraz  metody z deoksycholanem sodu. Nie zaobserwowano znaczących różnic 

w morfologii pozyskanych tchawic (Ryc.1 i 2). Pozyskane wyniki posłużyły do przygoto-

wania pracy licencjackiej pana Daniela Horbala, pt. „Wykorzystanie mezenchymalnych 

komórek zrębu pochodzenia tłuszczowego w medycynie regeneracyjnej”. 

 

 

Ryc. 1. Charakterystyka morfologiczna tchawicy acelularyzowanej przy pomocy roztworu oktylo-beta-D-

glukopiranozyd po 14 dniach od rozpoczęcia eksperymentu (a-b), oraz tchawicy acellularyzowanej przy 

pomocy roztworu deoksycholanu sodu po 8 dniach od rozpoczęcia eksperymentu (c-d). Obraz z mikroskopu 

świetlnego pod powiększeniem 5x. 
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Ryc. 2. Rycina przedstawia wyniki barwienia H&E. Zdjęcia a, c, e przedstawiają wyniki barwienia H&E 

tkanki traktowanej roztworem deoksycholanu sodu. Zdjęcia b, d, f przedstawiają wyniki barwienia H&E 

tkanki traktowanej roztworem OGP. 
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 Pozyskiwanie tkanki tłuszczowej z powłok brzucha od pacjentów poddach zabiegom ope-

racyjnym (laparotomia, wolne płaty w obrębie podbrzusza).  

 Izolacja i namnażanie  mezenychymalnych komórek (ADCS) zrębu pochodzenia tłuszczo-

wego. 

Obecnie trwa etap dopracowywania technologii posiewu komórek na acelularnych tchawicach 

myszy.  

W kolejnym etapie planujemy pozyskać mezenychymalne komórki (ADCS) zrębu pochodzenia 

tłuszczowego od myszy, namnożyć je i posiać na acelularnej tchawicy. Niestety w związku 

z zawieszeniem finansowania grantów wewnętrznych NIO-PIB dalsze realizowanie tego etapu 

projektu zostało wstrzymane. 

Zespół badaczy rozważa złożenie wniosku o finasowanie w ramach grantów NCN. Możliwa 

jest również modyfikacja planu badania, aby ograniczyć jego koszty. 

 

Badanie z założenia ma charakter pilotażowy, a jego wykonanie i uzyskane wyniki miały 

pomóc w przygotowaniu wniosku grantowego, a także publikacji. 

 

 

 


