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Wyniki prac naukowych  

wykonanych w ramach Planu Naukowego za 2018 rok  

 w Centrum Onkologii-Instytucie  

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 Oddział w Gliwicach 

 

1.1. Biologia molekularna nowotworów i badania translacyjne prowadzone w wybranym 

obszarze onkologii molekularnej  

1.1.1. Analiza z wykorzystaniem narzędzi genomiki funkcjonalnej działania szlaków 

sygnałowych zależnych od HSF1, HIF1, NF-kB i TP53 w komórkach poddanych stresowi 

indukowanemu przez czynniki stosowane w terapii przeciwnowotworowej oraz przez czynniki 

związane z mikrośrodowiskiem nowotworowym 

Kierownik: P. Widłak  

M. Rusin, D. Butkiewicz, M. Chorąży, A. Gdowicz-Kłosok, B. Łasut, A. Gogler-Pigłowska, P. Janus, 

K. Klyszcz, Z. Krawczyk, M. Krześniak, I. Matuszczyk, M. Olbryt, A. Rusin, D. Sojka, K. Szołtysek, 

G. Zając, D. Ścieglińska, A. Toma-Jonik, N. Vydra, W. Widłak, A. Zajkowicz, P. Widłak 

W w/w zadaniu badawczym porównano profil ekspresji genów zależnych od czynnika 

transkrypcyjnego NF-κB w komórkach stymulowanych cytokiną TNFα (aktywacja klasycznej pro-

zapalnej ścieżki NF-κB) oraz komórkach napromienionych wysoką dawką promieniowania 

jonizującego (aktywacja atypowej ścieżki NF-κB). Stwierdzono, że oba typy stymulacji aktywują 

bardzo podobny zestaw genów zależnych od NF-κB, co ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia zjawiska 

tzw. "sterile inflammation" indukowanego przez uszkodzenia powodowane przez promieniowanie 

jonizujące [publikacja 1]. Stwierdzono, że stres termiczny (HS) efektywnie tłumi aktywację klasycznej 

ścieżki NF-κB w sposób komórkowo swoisty oraz zależny od czasu trwania. Z możliwych 

mechanizmów regulacyjnych wykluczono wpływ HS na wiązanie cytokin do receptorów oraz na ich 

internalizację. Natomiast wykazano, że HS powodował zmniejszenie poziomu zdolnych do aktywacji 

białek IKKα/β. Uzyskane wyniki wskazują, że potencjalne interakcje między ścieżkami zależnymi od 

NF-κB i HSF1 zachodzą na poziomie transdukcji sygnału od receptora do IKK, a regulacja za sprawą 

HS dotyczy w większym stopniu ścieżki zależnej od receptora dla TNFα niż receptora dla IL1 

[publikacja 2 i doktorat AP]. 

Metodą "integrative genomics" poszukiwano nowe geny potencjalnie regulowane przez p53. 

Sklonowano promotory kilkunastu genów, które wcześniejsza analiza transkryptomiczna wskazała 

jako geny potencjalnie regulowane przez p53 (m.in. BLNK, FAM13C, DRAXIN, KANK3). Dla kilku 

z nich wykonano testy funkcjonalne potwierdzające silną aktywację przez p53. Zaobserwowano, że 

traktowanie komórek eksperymentalną kombinacją leków - aktynomycyną D i nutliną-3a indukuje 

w komórkach A549 wzrost ekspresji genów kodujących elementy ścieżki sygnalizacyjnej 

rozpoczynającej się od receptora TREM2,  elementu systemu odporności wrodzonej, którego warianty 

genetyczne zwiększają ryzyko choroby Alzheimera [publikacja 3]. Wykazano również, że gen PIM2, 

kodujący kinazę zapewniającą żywotność komórek, jest regulowany w sposób zależny od p53 

[publikacja 4]. Ponadto zidentyfikowano cztery nowe geny (RRAD, IL4I1, CDKN1A i SERPINE1) 

współregulowane przez czynniki transkrypcyjne p53 i NF-κB [publikacja 5]. 

Stwierdzono, że białko SPEN jest białkiem jądrowym i może być zaangażowane w hamowanie 

transkrypcji. Wykazano, że SPEN wiąże się z chromatyną prawdopodobnie w sposób pośredni za 

pośrednictwem innych białek, takich jak np. MTA1 (Metastasis Associated 1) [publikacja 6]. 

Kontynuowano badania nad funkcjonalnym znaczeniem białek z rodziny HSPA/HSP70, 

w szczególności HSPA1 oraz HSPA2 [publikacja 7]. Wykazano, że poziom syntezy obu białek 

w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuca (NRP) jest modulowany w odmienny sposób przez 

leki stosowane w terapii raka płuca takie jak pochodne platyny oraz inhibitory proteasomu. 

Stwierdzono, że selektywne obniżenie poziomu białka HSPA1 lub białka HSPA2 nie zmienia 

wrażliwości komórek NRP na w/w leki. Zahamowanie proliferacji komórek NRP lub aktywacja 
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apoptozy następowała dopiero na skutek łącznego zhamowania aktywności obu badanych białek przy 

użyciu inhibitora białek rodziny HSPA/HSP70. Zaobserwowano, że skojarzenie inhibitora białek 

HSPA/HSP70 z bortezomibem zwiększało efekt przeciwnowotworowy in vitro, czego nie 

obserwowano po skojarzeniu inhibitora HSPA/HSP70 z pochodnymi platyny. Otrzymane wyniki 

wskazały, że białka z rodziny HSPA/HSP70 wykazują silną redundandancję w komórkach NRP, 

jednak łączne hamowanie ich aktywności skutkuje zahamowaniem wzrostu lub indukcją masowej 

śmierci komórek NRP, co stwarza interesujące możliwości dla możliwych strategii terapeutycznych 

(szczególnie w skojarzeniu z inhibitorami proteasomu). 

[Realizacja grantów NCN: 2016/21/N/NZ5/01917, 2015/17/B/NZ3/03760, 2014/15/D/NZ5/03410, 

2014/13/B/NZ7/02314, 2014/13/B/NZ3/04650, 2013/11/B/NZ5/03190, 2013/08/M/NZ1/00935] 

1. Janus P, Szołtysek K, Zając G, Stokowy T, Walaszczyk A, Widłak W, Wojtaś B, Gielniewski B, 

Iwanaszko M, Braun R, Cockell S, Perkins ND, Kimmel M, Widlak P: Pro-inflammatory 

cytokine and high doses of ionizing radiation have similar effects on the expression of NF-

kappaB-dependent genes. Cell Signal. 2018; 46: 23-31.  

2. Kardyńska M, Paszek A, Śmieja J, Spiller D, Widłak W, White MRH, Paszek P, Kimmel M: 

Quantitative analysis reveals crosstalk mechanisms of heat shock-induced attenuation of NF-κB 

signaling at the single cell level. PLoS Comput Biol. 2018; 14: e1006130. 

3. Zajkowicz A, Gdowicz-Kłosok A, Krześniak M, Janus P, Łasut B, Rusin M: The Alzheimer's 

disease-associated TREM2 gene is regulated by p53 tumor suppressor protein. Neurosci Lett. 

2018; 681: 62-67. 

4. Zajkowicz A, Krześniak M, Gdowicz-Kłosok A, Łasut B, Rusin M: PIM2 survival kinase is 

upregulated in a p53-dependent manner in cells treated with camptothecin or co-treated with 

actinomycin D and nutlin-3a. Arch Biochem Biophys. 2018; 655: 26-36. 

5. Szołtysek K, Janus P, Zając G, Stokowy T, Walaszczyk A, Widłak W, Wojtaś B, Gielniewski B, 

Cockell S, Perkins ND, Kimmel M, Widlak P: RRAD, IL4I1, CDKN1A, and SERPINE1 genes 

are potentially co-regulated by NF-κB and p53 transcription factors in cells exposed to high doses 

of ionizing radiation. BMC Genomics 2018; 19: 813. 

6. Korfanty J, Stokowy T, Chadalski M, Toma-Jonik A, Vydra N, Widlak P, Wojtaś B, Gielniewski 

B, Widlak W: SPEN protein expression and interactions with chromatin in mouse testicular cells. 

Reproduction 2018; 156: 195-206. 

7. Gogler-Pigłowska A, Klarzyńska K, Sojka DR, Habryka A, Głowala-Kosińska M, Herok M, Kryj 

M, Halczok M, Krawczyk Z, Scieglinska D: Novel role for the testis-enriched HSPA2 protein in 

regulating epidermal keratinocyte differentiation. J Cell Physiol. 2018; 233: 2629-2644. 

Praca doktorska Anny Paszek: Mechanizm i dynamika zmian w sygnalizacji NF-κB pod 

wpływem stresu termicznego. 

1.1.2. Składniki proteomu i metabolomu tkanek i płynów fizjologicznych jako źródła czynników 

umożliwiających klasyfikację i prognozowanie nowotworów 

Kierownik: P. Widłak  

M. Pietrowska, K. Jelonek, A. Abramowicz, A. Włosowicz, M. Gawin, I. Domińczyk, A. Kurczyk, 

M. Maksymiak, M. Smolarz, P. Widłak, M. Chekan, E. Stobiecka, A. Stanek-Widera, T. Rutkowski 

W zadaniu scharakteryzowano (metodą LC-MS) kompletny proteom różnych typów raka tarczycy 

i zidentyfikowano zestawy białek różnicujących [publikacja 1]. Za pomocą obrazowania 

molekularnego (metoda MALDI-MSI) scharakteryzowano profil białek i lipidów tkanki 

nowotworowej i prawidłowej w rakach tarczycy i rakach głowy i szyi. Zidentyfikowano szereg 

lipidów różnicujących PTC od tarczycy nie zmienionej nowotworowo [publikacja 2] oraz oszacowano 

zdolność składników proteomu i lipidomu do różnicowania raków jamy ustnej od prawidłowego 

nabłonka jamy ustnej [publikacja 3]. Opracowano i udoskonalono procedurę izolacji egzosomów na 
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potrzeby analiz proteomicznych i metabolomicznych [publikacja 4]. Kontynuowano tworzenie 

molekularnej sygnatury wczesnego raka płuca wykorzystującej składniki metabolomu surowicy 

[publikacja 5]. 

[Realizacja grantów NCN: 2013/11/B/NZ7/01512, 2015/17/B/NZ5/01387, 2016/23/B/NZ4/03901 oraz 

grantu NCBiR DZP/PBS3/247184/2014]. 

1.  Gawin M, Wojakowska A, Pietrowska M, Marczak Ł, Chekan M, Jelonek K, Lange D, Jaksik R, 

Gruca A, Widłak P: Proteome profiles of different types of thyroid cancers. Mol Cell Endocrinol. 

2018; 472: 68-79. 

2.  Wojakowska A, Cole LM, Chekan M, Bednarczyk K, Maksymiak M, Oczko-Wojciechowska M, 

Jarząb B, Clench MR, Polańska J, Pietrowska M, Widlak P: Discrimination of papillary thyroid 

cancer from non-cancerous thyroid tissue based on lipid profiling by mass spectrometry imaging. 

Endokrynol Pol. 2018; 69: 2-8.  

3. Bednarczyk K, Gawin M, Chekan M, Kurczyk A, Mrukwa G, Pietrowska M, Polanska J, Widlak P 

(2018): Discrimination of normal oral mucosa from oral cancer by mass spectrometry imaging of 

proteins and lipids. J Mol Histol. 2018 Nov 3 [e-pub ehead of print]. 

4.  Abramowicz A, Marczak L, Wojakowska A, Zapotoczny S, Whiteside TL, Widlak P, Pietrowska 

M: Harmonization of exosome isolation from culture supernatants for optimized proteomics 

analysis. PLoS One 2018; 13: e0205496. 

5.  Jelonek K, Widłak P: Metabolome-based biomarkers: their potential role in the early detection of 

lung cancer. Contemp Oncol (Pozn). 2018; 22: 135-140.  

1.1.3. Poszukiwanie nowych biomarkerów wrażliwości i oporności komórek nowotworowych na 

inhibitory FGFR przy zastosowaniu badań in vitro 

Kierownik: P. Widłak  

K. Lisowska, A. Cortez, K. Kujawa, M. Olbryt, P. Tudrej, A. Sochanik, J. Jazowiecka-Rakus 

 

Celem projektu jest wdrożenie nowego inhibitora kinaz FGFR, opracowanego przez polską firmę 

farmaceutyczną CelonPharma. Zadanie realizowane w COI-Gliwice dotyczy zbadania mechanizmów 

wrażliwości i oporności komórek nowotworowych na inhibitor FGFR oraz znalezienia nowych 

markerów predykcyjnych odpowiedzi na ten związek.  

 

W bieżącym roku wykonano eksperymenty mające na celu analizę profilu ekspresji genów w liniach 

komórkowych wrażliwych i opornych na inhibitor metodą RNA-seq. Sekwencjonowanie wykonano 

w układzie eksperymentalnym obejmującym po dwie linie komórkowe dla trzech narządów (płuco, 

żołądek, pęcherz moczowy; linie - H1581, H1703, SNU16, KATO III, RT-112, UM-UC-14), każda 

linia w wariancie wrażliwym i opornym na inhibitor. Wykonano również eksperymenty mające na 

celu ocenę nasilenia zmian liczby kopii (amplifikacji i delecji) w genomie komórek raka płuca H1703, 

w wariancie dzikim (wrażliwym na inhibitor) i wariancie opornym na CPL-304-110. Analizę 

wykonano techniką aCGH - porównawczej analizy genomowej w oparciu o mikromacierz SurePrint 

G3 Unrestricted CGH 60K array (Agilient Technologies). W przyszłym roku planowane jest 

poszerzenie analizy aCGH o pozostałe linie komórkowe. Prowadzona będzie dalsza analiza 

bioinformatyczna wyników RNA-seq i zostanie podjęta próba walidacji otrzymanych wyników 

metodą ilościowej reakcji PCR. 

[Realizacja grantu NCBiR: Strategmed-2 CELONKO] 

1. Tudrej P, Olbryt M, Zembala-Nożyńska E, Kujawa KA, Cortez AJ, Fiszer-Kierzkowska A, 

Pigłowski W, Nikiel B, Głowala-Kosińska M, Bartkowska-Chrobok A, Smagur A, Fidyk W, 

Lisowska KM: Establishment and Characterization of the Novel High-Grade Serous Ovarian 

Cancer Cell Line OVPA8. Int J Mol Sci. 2018; 19: 2080.   
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2. A.J. Cortez, K.A. Kujawa, P.A. Tudrej, K. Kitowska, R. Sądej, S. Student, M. Olbryt, K. Klyszcz, 

K.M. Lisowska: Search for predictive biomarkers of sensitivity/resistance against novel FGFR 

inhibitor using array-based comparative genomic hybridization (aCGH) and RNA sequencing 

(RNA-seq) – preliminary results. Gliwice Scientific Meetings (Gliwice, 16-17.11.2018). 

1.1.4. Wpływ czynników genetycznych, w tym wariantów polimorficznych genów naprawy DNA 

i transporterów z rodziny ABC, na toksyczność chemioterapii u chorych leczonych z powodu 

raka piersi oraz raków regionu głowy i szyi 

Kierownik: P. Widłak  

E. Grzybowska, K. Tęcza, J. Łanuszewska, M. Kalinowska-Herok, J. Pamuła-Piłat, 

L. Ponge,  R. Tarnawski,  M. Mazur, E. Nowicka, K. Składowski, T. Rutkowski, A. Hajduk, I. Gawron 

Celem analiz było określenie korelacji pomiędzy występowaniem polimorfizmów we fragmentach 

regulatorowych genów ADME a wpływem na czas przeżycia całkowitego (OS), przeżycia wolnego od 

progresji (PFS) i wystąpieniem nawrotów choroby (RFS). Wykonano ponadto analizy korelacji 

niepożądanych objawów chemioterapii raka piersi z występowaniem polimorfizmów pojedynczych 

nukleotydów. Badania przeprowadzono techniką RFPL-PCR. Stwierdzono, że akumulacja 

niekorzystnych wariantów polimorficznych genów NR1/2 i SLC22A16 z trzema czynnikami 

klinicznymi TNM znacząco podnosiła ryzyko zgonu. Ryzyko skrócenia czasu PFS stwierdzono 

u kobiet z przerzutami, będącymi jednocześnie nosicielkami niekorzystnych wariantów 

polimorficznych genów SLC22A16 i PGR. Ryzyko wznowy wzrastało u nosicielek wariantów 

polimorficznych genów DPYD i AKR1C3 z ujemnym statusem receptora progesteronowego w guzie. 

Wzrost ryzyka wystąpienia w trakcie chemioterapii niekorzystnych objawów leczenia związanych 

z zaburzeniami parametrów hematologicznych (objawy anemii, neutropenii, leukopenii) związany był 

z obecnością wariantów polimorficznych genów ABCB1, ABCC1, ERCC1, AKR1C3, UGT2B4, 

DPYD. Heterozygotyczny wariant w genie AKR1C3 i rzadki wariant w genie DPYD korelował 

z leukopenią w pierwszych dwóch cyklach chemioterapii. U kobiet po menopauzie jednoczesne 

występowanie polimorfizmu w genie NR1/2 i przerzutów (M+) zwiększało ryzyko 

hepatotoksyczności. Ryzyko wczesnej hepatotoksyczności obserwowano u pacjentek 

z homozygotycznym wariantem genu AKR1C3 z jednoczesnymi przerzutami. Zwiększone ryzyko 

nefrotoksyczności zaobserwowano u kobiet po menopauzie z nadekspresją receptora estrogenowego 

i polimorfizmów genów DPYD i AKR1C3.  

[realizacja grantu NCN 2016/21/D/NZ5/01913,] 

1. Tęcza K, Pamuła-Piłat J, Łanuszewska J, Butkiewicz D, Grzybowska E: Pharmacogenetics of 

toxicity of 5-fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide chemotherapy in breast cancer 

patients. Oncotarget 2018; 9: 9114-9136. 

2. Huszno J, Grzybowska E: TP53 mutations and SNPs as prognostic and predictive factors 

in patients with breast cancer (Review). Oncol. Lett. 2018; 16: 34-40. 

3. Huszno J, Kołosza Z, Tęcza K, Pamuła-Piłat J, Mazur M, Grzybowska E: Comparison between 

NOD2 gene mutation carriers (3020insC) and non-carriers in breast cancer patients: 

a clinicopathological analysis. Arch. Med. Sci. Civil. Dis. 2018, e10-e15. 

4. Pamuła-Piłat J, Kalinowska-Herok M, Mazur M, Tęcza K: Prewencja genetyczna raka piersi, 

Laboratorium Medyczne 2018 str. 50-56 
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1.1.5. Opracowanie nowych terapii celowanych hamujących wzrost guzów nowotworowych: 

wpływ kombinacji czynników antyangiogennych i immunostymulujących na wzrost 

nowotworów u myszy 

Kierownik: P. Widłak  

S. Szala, M. Jarosz-Biej, R. Smolarczyk, T. Cichoń, S. Matuszczak, J. Czapla, E. Pilny, A. Hadyk, 

N. Kułach, A. Szymańska-Żytecka, A. Zielińska 

Pierwszym etapem zadaniem była konstrukcja systemu terapeutycznego - mezenchymalnych komórek 

zrębu (MSC) wydzielających terapeutyczne białko - cytokinę IL-12. Wyizolowano komórki ze szpiku 

kości długich myszy, które posiadały cechy charakterystyczne dla komórek MSC, w tym swoisty 

tropizm do komórek nowotworowych czerniaka mysiego B16-F10 i glejaka mysiego GL261. 

Do komórek MSC, za pomocą wektorów adenowirusowych, wprowadzono cDNA IL-12. 

Potwierdzono zdolność modyfikowanych komórek do wydzielania białka IL-12. 

W ramach drugiego etapu oceniono udział modyfikowanych genetycznie komórek MSC w terapii 

myszy z guzami pierwotnymi i przerzutami mysiego czerniaka B16-F10. Modyfikowane genetycznie 

komórki MSC wykorzystano w terapii myszy z guzami pierwotnymi i przerzutami do płuc czerniaka 

mysiego B16-F10. Prowadzona terapia powodowała znamienne statystycznie zahamowanie wzrostu 

guzów pierwotnych czerniaka mysiego. Ponadto, liczba przerzutów w płucach myszy, którym 

podawano modyfikowane komórki MSC była ok. 4-krotnie mniejsza niż u myszy kontrolnych. 

Oceniono również wpływ terapii z wykorzystaniem modyfikowanych komórek MSC (MSC/IL-12), 

kontrolnych komórek MSC i PBS- na unaczynienie w guzach czerniaka B16-F10. W guzach 

pobranych od myszy, które 3 dni wcześniej otrzymały komórki MSC/IL-12 powierzchnia naczyń w 

przeliczeniu na 1mm2 preparatu była dwukrotnie mniejsza niż w guzach myszy kontrolnych. Podobny 

wynik obserwowano w preparatach z guzów pobranych po 8 dniach od podania komórek MSC/IL-12. 

Po podaniu komórek MSC/IL-12 zaobserwowano zmniejszenie liczby pronowotworowych 

makrofagów M2 w guzach. Liczba pronowotworowych makrofagów M2 w guzach myszy poddanych 

terapii MSC/IL-12 była 13-krotnie niższa niż w guzach myszy kontrolnych.  

[Realizacja grantu NCN: 2015/17/N/NZ4/02738]  

1. Smolarczyk R, Cichoń T, Pilny E, Jarosz-Biej M, Poczkaj A, Kułach N, Szala S Combination of 

antivascular agent - DMXAA and HIF-1α inhibitor – digoxin inhibits the growth of melanoma. 

Sci Rep. 2018; 8: 7355. 

2. Jarosz-Biej M, Kamińska N, Matuszczak S, Cichoń T, Pamuła-Piłat J, Czapla J, Smolarczyk R, 

Skwarzyńska D, Kulik K, Szala S: M1-like macrophages change tumor blood vessels and 

microenvironment in murine melanoma. PlosOne. 2018; 13(1):e0191012. 

3. Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Cichoń T, Szala S: Reprogramming of tumor microenvironment in 

therapy. Cancer Immunology, 2nd ed, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2018) 

Praca doktorska Natalii Kułach: Mezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośniki cDNA IL-12 

w terapii myszy z czerniakiem B16-F10 i przerzutami. 

1.1.6. Ocena przydatności układu terapeutycznego: zrekombinowany wirus myksomatozy 

i mezenchymalne komórki macierzyste do niszczenia guzów nowotworowych 

Kierownik: P. Widłak  

J. Jazowiecka-Rakus, A. Sochanik, A. Rusin, W. Fidyk, A. Ciomber, A. Toma-Jonik 

 

W ramach zadania badawczego wykazano, że powstawanie doświadczalnych ognisk nowotworowych 

czerniaka B16-F10 w płucach immunokompetentnych myszy C57BL6 może być skutecznie 

hamowane jeżeli podane dożylnie komórki B16-F10 zostaną uprzednio zakażone in vitro wirusem 

myksomatozy MYXV. W następnej kolejności zbadano skuteczność dożylnego dostarczania do 

doświadczalnych ognisk nowotworowych w płucach „nagiego” wirusa MYXV albo też wirusa 

chronionego przez mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) pochodzące z ludzkiego szpiku 

kostnego. Badania wykazały, że wirus w postaci nieosłoniętej jest szybko usuwany z organizmu 



str. 17 

 

w wyniku odpowiedzi odpornościowej natomiast proponowany układ terapeutyczny (MSC+MYXV) 

lokalizuje się przede wszystkim w płucach. W przypadku terapii doświadczalnej czerniaka B16-F10 

transfer i replikacja wirusa (uwolnionego z MSC) w komórkach nowotworowych prowadzi do 

onkolitycznego niszczenia guza i zapoczątkowania odpowiedzi immunologicznej. Wnioski: 

zastosowane ludzkie MSC wydają się odpowiednim nośnikiem komórkowym przenoszącym 

konstrukty terapeutyczne MYXV do rozsianych ognisk nowotworowych, a w szczególności do 

wywołanych doświadczalnie przerzutów czerniaka.  

[Realizacja grantów CRP/POL16-02_EC; NCN 2016/22/M/NZ6/00418] 

Jazowiecka-Rakus J, Sochanik A, Rusin A, Fidyk W, Ciomber A, Hadryś A, Masmudur M. 

Rahman MM, Villa N, Franco LS, McFadden G. Human mesenchymal stem cells can function 

as efficient cell carriers for oncolytic myxoma virus. Manuskrypt praca zgłoszony do Journal 

for ImmunoTherapy of Cancer. 

 

 

2.1. Ocena zmian w przeżyciach  na wybrane nowotwory złośliwe w relacji do trendów 

zachorowalności i umieralności przed i po wprowadzeniu NPZChN (2006-2015) na Śląsku 

z uwzględnieniem najważniejszych czynników prognostycznych 

 

2.1.1. Zastosowanie statystycznych modeli wyleczalności (cure models) do oceny wyleczeń 

chorych na raka jelita grubego 

Kierownik: Maria Sokół 

Tomasz Banasik, Zofia Kołosza, Brunon Zemła 

 

Celem pierwszego etapu realizacji zadania było oszacowanie zmian proporcji wyleczeń (cure 

fraction), czasowego punktu statystycznej wyleczalności (point of statistical cure) oraz mediany czasu 

przeżycia w grupie chorych niewyleczalnych (uncured fraction) na nowotwory złośliwe jelita grubego 

i odbytnicy zdiagnozowane w latach 2000-2005 vs 2006-2014 (tj. okres wdrożenia populacyjnych 

programów przesiewowych w kierunku nowotworów złośliwych okrężnicy i odbytnicy /C18-C21 

wg ICD-10/ w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych). 

Dane uzyskano z Krajowego Rejestru Nowotworów, obserwację chorych zamknięto 31 grudnia 

2016 r. Z wyjściowego zbioru danych wyłączono chorych rozpoznanych w badaniu autopsyjnym lub 

zarejestrowanych jako przypadek DCO, chorych w wieku powyżej 85 lat w chwili rozpoznania 

nowotworu oraz z typem histologicznym nowotworu innym niż gruczolakorak (adenocarcinoma; 

81403 wg ICD-O3). Dodatkowo wyłączono przypadki z zerowym czasem przeżycia i o danych 

niespójnych (5 przypadków). Finalny zbiór przyjęty do badania liczył 17 906 przypadków. Chorych 

klasyfikowano względem 4 grup wieku (15-49, 50-64, 65-74, 75-84). Badanie przeżycia ograniczono 

do 10 lat od diagnozy. Jedynie 1,5% przypadków stanowiły obserwacje niekompletne. 

Badanie oparto o statystyczny model wyleczalności dla względnych przeżyć (1, 2). Zakładamy, że 

badany zbiór chorych można podzielić na dwie grupy: wyleczalną (o proporcji ) dla której istnieje 

punkt czasowy od którego ryzyko zgonu jest równe ryzyku zgonu w populacji generalnej (wolnej od 

choroby nowotworowej) i nie-wyleczalną (1-) o dodatnim względnym przyroście ryzyka zgonu. 

Proponowany model szacuje zarówno proporcje chorych wyleczalnych oraz rozkład czasu przeżycia 

chorych nie-wyleczalnych.  

Formalnie zakładamy, że przeżycie obserwowane  jest wyrażone iloczynem przeżycia 

oczekiwanego  i względnego przeżycia. Przyjmujemy, że względne przeżycie składa się z dwu 

składowych: proporcji  chorych wyleczalnych i krzywej przeżycia  dla (1-) chorych nie-

wyleczalnych. Stąd: 

 

Dodatkowo w niniejszym badaniu przyjęto rozkład Weibulla do opisu przeżycia w grupie nie-

wyleczalnej.  
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Wyniki statystycznego badanie modelu wyleczalności wyrażono proporcją chorych wyleczalnych , 

medianą czasu przeżycia chorych nie-wyleczalnych i czasem od diagnozy w którym przeżycie 

chorych nie-wyleczalnych wynosi 0.1. Oszacowanie parametrów modelu oparto o metodę największej 

wiarogodności dla danych niezgrupowanych. Procedura estymacyjna była porównywalna do 

zaproponowanej przez De Angelis i wsp. (3), jednakże została rozszerzona o oszacowanie parametrów 

rozkładu Weibulla (kształtu i skali). Obliczenia wykonano w programie statystycznym Stata 

(StataCorp LP, v13.1) w oparciu o procedurę opracowaną przez Lamberta i wsp. (2) 

 

Tabela 1. Proporcja chorych wyleczalnych (cure fraction) i mediana czasu przeżycia chorych nie-

wyleczalnych na nowotwory złośliwe jelita grubego (C18 wg ICD-10) diagnozowanych w latach 

2000-2014 

Rok diagnozy 
Wiek (w latach) w chwili diagnozy nowotworu 

Ogółem (15-84) 15-49 50-64 65-74 75-84 

Mężczyźni      

Proporcja wyleczeń (%) 

2000-2005 43,1 (39,7-46,5) 45,1 (35,9-54,3) 44,8 (40,0-49,6) 41,8 (35,4-48,1) 32,7 (13,5-52,0) 

2006-2014 48,2 (45,5-50,8) 46,2 (37,8-54,5) 47,8 (43,1-52,6) 51,5 (47,3-55,7) 45,9 (39,8-51,9) 

Mediana czasu przeżycia w grupie nie-wyleczalnej (lata)  

2000-2005 1,37 1,40 1,39 1,44 1,50 

2006-2014 1,12 1,16 1,49 1,00 0.75 

Czas (lata) w którym przeżycie w grupie nie-wyleczalnej wynosi 0.1   

2000-2005 5,17 4,36 4,61 5,72 8,81 

2006-2014 4,73 4,12 5,95 4,21 3,16 

Kobiety      

Proporcja wyleczeń (%) 

2000-2005 42,4 (39,2-45,7) 43,8 (34,8-52,8) 47,5 (42,2-52,7) 40,8 (35,6-46,1) 35,2 (23,5-46,9) 

2006-2014 48,3 (45,7-50,8) 46,9 (39,4-54,4) 50,6 (46,4-54,7) 48,2 (43,5-52,9) 49,0 (43,7-54,4) 

Mediana czasu przeżycia w grupie nie-wyleczalnej (lata)  

2000-2005 1,36 1,98 1,51 1,26 1,04 

2006-2014 1,31 1,88 1,44 1,40 0,74 

Czas (lata) w którym przeżycie w grupie nie-wyleczalnej wynosi 0.1  

2000-2005 5,23 6,21 5,70 4,42 5,32 

2006-2014 5,05 5,34 5,34 5,13 3,06 

 

Wyniki badania statystycznego modelu wyleczalności dla nowotworów złośliwych jelita 

przedstawiono w Tabeli 1. i na Rycinie 1.  

Tabela 1. Przedstawia oszacowanie proporcji chorych wyleczalnych, mediany czasu przeżycia frakcji 

chorych nie-wyleczalnych oraz czas w którym przeżycie chorych nie-wyleczalnych wynosi 0.1.  

Na Rycinie 1. przedstawiono krzywe przeżycia dla chorych wyleczalnych i nie-wyleczalnych 

względem roku diagnozy i płci. 

Proporcja wyleczeń dla wieku ogółem uległa istotnej statystycznie poprawie względem roku diagnozy 

o 5.1% (95%CI: 0,8%-9,4%) i 5.8% (95%CI: 1,7%- 10,0%) u mężczyzn i kobiet odpowiednio. Wzrost 

proporcji wyleczeń stwierdzano także w każdej z grup wieku. U mężczyzn w grupie nie-wyleczalnej 

mediana czasu przeżycia względem wieku wykazywała trend stabilny z tendencją spadkową 

w najstarszej grupie wieku, a u kobiet trend malejący. U chorych nie-wyleczalnych punkt czasowy 

w którym przeżycie wyniosło 0.1 był porównywalny względem roku diagnozy za wyjątkiem 

najstarszej grupy wieku. 
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Tabela 2. Proporcja chorych wyleczalnych i mediana czasu przeżycia chorych nie-wyleczalnych na 

nowotwory złośliwe odbytnicy (C20 wg ICD-10) diagnozowanych w latach 2000-2014 

Rok diagnozy 
Wiek w latach w chwili diagnozy nowotworu 

Ogółem (15-84) 15-49 50-64 65-74 75-84 

Mężczyźni      

Proporcja wyleczeń (%) 

2000-2005 38,6 (35,0-42,2) 39,9 (29,5-50,2) 40,2 (35,2-45,1) 37,3 (30,4-44,2) 36,4 (22,1-50,7) 

2006-2014 39,2 (36,0-42,5) 39,5 (30,7-48,2) 42,0 (37,6-46,5) 34,2 (27,0-41,1) 43,4 (36,1-50,7) 

Mediana czasu przeżycia w grupie nie-wyleczalnej (lata)   

2000-2005 1,76 1,39 1,93 1,88 1,08 

2006-2014 1,70 1,86 1,85 1,88 1,00 

Czas (lata) w którym przeżycie w grupie nie-wyleczalnej wynosi 0.1  

2000-2005 5,82 4,31 5,78 6,41 4,53 

2006-2014 5,61 4,70 5,37 7,02 3,48 

Kobiety      

Proporcja wyleczeń (%) 

2000-2005 36,4 (32,6-40,1) 36,6 (27,3-45,9) 40,1 (34,1-46,1) 36,7 (30,0-43,4) 28,0 (17,8-38,1) 

2006-2014 44,9 (41,6-48,3) 54,1 (34,7-73,4) 51,8 (46,6-57,0) 44,9 (39,6-50,1) 27,3 (18,8-35,8) 

Mediana czasu przeżycia w grupie nie-wyleczalnej (lata)  

2000-2005 1,63 1,74 2,00 1,58 1,00 

2006-2014 1,49 2,47 2,00 1,34 1,05 

Czas (lata) w którym przeżycie w grupie nie-wyleczalnej wynosi 0.1  

2000-2005 5,58 5,13 6,08 5,56 3,95 

2006-2014 5,14 9,46 5,59 4,22 4,46 

 

Tabela 2. Przedstawia oszacowania proporcji chorych wyleczalnych, mediany czasu przeżycia 

chorych nie-wyleczalnych oraz czas w którym przeżycie chorych nie-wyleczalnych wynosi 0.1 dla 

nowotworów złośliwych odbytnicy (C20 wg ICD-10). Na Rycinie 1. przedstawiono krzywe przeżycia 

względem roku diagnozy dla chorych wyleczalnych i nie-wyleczalnych. 

Dla wieku ogółem proporcja wyleczeń względem roku diagnozy u mężczyzn była porównywalna 

a u kobiet diagnozowanych w latach 2006-2014 istotnie statystycznie większa w odniesieniu lat 2000-

2005 (wzrost o 8,6%, 95%CI: 3,5%-13,6%). U mężczyzn mediana czasu przeżycia wykazywała trend 

stabilny z wiekiem z  zaznaczonym spadkiem w najstarszej grupie wieku, podczas gdy u kobiet spadek 

mediany wystąpił we wcześniejszej grupie wieku. U mężczyzn dla wieku ogółem czas, w którym 

przeżycie wyniosło 0.1 był porównywalny względem roku diagnozy, a u kobiet nieznacznie niższy 

w latach diagnozy 2006-2014 w porównaniu do lat 2000-2005. 

Przebieg krzywych względnego przeżycia (Rycina 1.) pozwala wstępnie oszacować położenie 

czasowego punku wyleczalności niewiele poza 10 letni czas obserwacji, co jest zgodne z wynikami 

Tai i wsp. (4) którzy oszacowali czasowy punkt wyleczalności na 12,2 lat dla nowotworów złośliwych 

jelita grubego (dla wieku<60) i 13,5 lat dla nowotworów złośliwych odbytnicy. 

 

Zadanie zostanie zakończone publikacją w roku 2019. 

 

Piśmiennictwo. 

 

1 Verdecchia A, De Angelis R, Capocaccia R, Sant M, Micheli A, GattaG, Berrino F. The cure for 

colon cancer: results from the EURO-CARE study. Int J Cancer 1998;77:322–9 

2 Lambert PC, Thompson JR, Weston CL, Dickman PW. Estimating and modelling the cure fraction 

in population-based cancer survival analysis. Biostatistics 2007;8:576–94 

3 De Angelis R, Capocaccia R, Hakulinen T, Soderman B, Verdecchia A. Mixture models for 

cancer survival analysis: application to population-based data with covariates. Stat Med 

1999;18:441–54 

4 Tai P, Yu E, Cserni G, Vlastos G, Royce M. Minimum follow-up time required for the estimation 

of statistical cure of cancer patients: verification using data from 42 cancer sites in the SEER 

database. BMC Cancer 2005, 5:48 
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Rycina 1. Względne przeżycie chorych wyleczalnych i nie-wyleczalnych na nowotwory złośliwe jelita 

grubego (C18 wg ICD-10) i odbytnicy (C20 wg ICD-10) diagnozowanych w latach 2000-2014. 
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2.2. Zagrożenie nowotworami złośliwymi wśród populacji województwa śląskiego 

Kierownik: M. Motnyk 

E. Czajkowska, E. Garmulewicz, M. Polak, B. Włodarczyk-Marciniec, M. Motnyk 

 

 

CEL 

Identyfikacja zagrożenia nowotworami na terenie województwa śląskiego poprzez ocenę 

zachorowań i zgonów z powodu tych chorób w 2016 roku.  

 

MATERIAŁ 

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane epidemiologiczne o zachorowaniach 

na nowotwory złośliwe w 2016 roku w województwie śląskim. Nośnikiem danych były karty 

zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N1-a zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej 

zarejestrowane w śląskim Wojewódzkim Biurze Rejestracji Nowotworów. 

Dane o zgonach spowodowanych nowotworami złośliwymi zostały opracowane w oparciu 

o zarejestrowane zgony w Głównym Urzędzie Statystycznym. 

 

METODY 

W oparciu o zebrane dane obliczono i przedstawiono podstawowe wskaźniki statystyczne 

dotyczące zachorowań i zgonów w województwie i w powiatach województwa śląskiego takie jak: 

liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe i standaryzowane (według populacji świata (W) 

i populacji europejskiej (E)) dla nowotworów złośliwych ogółem i poszczególnych rozpoznań według 

płci, ryzyko skumulowane zachorowalności oraz umieralności. 

 

WYNIKI 

W 2016 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie 19 556 zachorowań na 

nowotwory złośliwe, w tym 9 852 zachorowania u mężczyzn (50.4%) i 9 704 u kobiet (49.6%). 

W porównaniu z liczbą zarejestrowanych zachorowań w 1999 roku liczba ta wzrosła o 24.2% (w 2016 

roku odnotowano 3 816 więcej przypadków zachorowań niż w roku 1999  i o 376 niż w roku 2015). 

 

Najczęściej zgłaszanymi nowotworami złośliwymi w 2016 roku były nowotwory płuca (C33-

C34; 2796 zachorowań, 14.3%), jelita grubego (C18-C21; 2386 zachorowań, 12.2%), piersi (C50; 

2 201 zachorowań, 11.3%), gruczołu krokowego (C61; 1775 zachorowań, 9.1%) i inne nowotwory 

złośliwe skóry (C44; 1195 zachorowań, 6.1%). Stanowią one 53.0% wszystkich zarejestrowanych 

nowotworów złośliwych w 2016 roku. 

 

W 2016 roku całkowita liczba zachorowań u mężczyzn w populacji śląskiej wzrosła o 1 806 

przypadków tj. o 22.4% w porównaniu do roku 1999, podczas gdy standaryzowane (W - według 

populacji świata) wg wieku współczynniki zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem 

uległy obniżeniu o około 12.2% (z 280.2/100 tys. w 1999 roku do 246.1/100 tys. w 2016 roku). 

Spośród ogółu zgłaszanych nowotworów złośliwych, u mężczyzn najczęściej rejestrowane były 

nowotwory płuca (18.4%), gruczołu krokowego (18.0%), jelita grubego (13.4%) i inne nowotwory 

złośliwe skóry (6.1%), a wartości współczynników standaryzowanych (W) wynosiły: dla nowotworów 

płuca 43.4/100 tys., gruczołu krokowego 41.9/100 tys., jelita grubego 32.0/100 tys. i innych 

nowotworów złośliwych skóry 13.4/100 tys. mężczyzn.  

  

W 2016 roku liczba zachorowań u kobiet w populacji śląskiej wzrosła o 2006 przypadków 

tj. o 26.1% w odniesieniu do 1999 roku, lecz w przeciwieństwie do mężczyzn standaryzowane (W) 

współczynniki zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem wzrosły o prawie 3% 

(z 203.1/100 tys. w 1999 roku do 208.4/100 tys. w 2016 roku). U kobiet najczęściej rejestrowanymi 

nowotworami złośliwymi były nowotwory piersi (22.4%), jelita grubego (10.8%), płuca (10.2%), 

trzonu macicy (8.4%) i inne nowotwory złośliwe skóry (6.1%). Najwyższe standaryzowane 

(W) współczynniki występowały dla nowotworów piersi 50.8/100 tys., płuca 19.5/100 tys., jelita 

grubego 18.8/100 tys., trzonu macicy 16.7/100 tys.,  tarczycy 11.7/100 tys. i jajnika 11.6/100 tys. 
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Nowotwory złośliwe występują częściej u mężczyzn niż u kobiet. Dla większości nowotworów 

złośliwych mężczyźni mają wyższe współczynniki zachorowalności niż kobiety za wyjątkiem 

nowotworów piersi, tarczycy i pęcherzyka żółciowego występujących znacznie częściej u kobiet.   

W 2016 roku w województwie śląskim ryzyko skumulowane zachorowania do 75 lat dla 

nowotworów złośliwych ogółem wynosiło 26.3% dla mężczyzn i 21.5% dla kobiet, a ryzyko 

skumulowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem przed 85 rokiem życia wynosiło 41.5% 

dla mężczyzn i 30.3% dla kobiet.  

 

W 2016 roku w województwie śląskim zarejestrowano łącznie 12 852 zgony spowodowane 

nowotworami złośliwymi to jest o 2 653 (26.0%) zgonów więcej niż w 1999 roku. W 2016 roku liczba 

zgonów u mężczyzn w populacji śląskiej wzrosła o 20.2% w porównaniu do roku 1999, podczas gdy 

standaryzowane współczynniki umieralności uległy obniżeniu o około 19.0% (z 204.2/100 tys. w 1999 

roku do 165.3/100 tys. w 2016 roku). Liczba zgonów u kobiet w 2016 roku w odniesieniu do 1999 

roku wzrosła o 33.8% (tj. procentowy wzrost był dwukrotnie większy niż u mężczyzn), jednakże 

w przeciwieństwie do mężczyzn standaryzowane współczynniki umieralności były tylko na nieco 

niższym poziomie i wynosiły odpowiednio 106.8/100 tys. w 1999 roku i 102.9/100 tys. w 2016 roku.  

 

Nowotwory złośliwe będące najczęstszą przyczyną zgonów i stanowiące ponad 50% wszystkich 

zgonów nowotworowych u mężczyzn to nowotwory płuca (26.8%), jelita grubego (13.2%), gruczołu 

krokowego (8.8%) i żołądka (7.0%), a u kobiet to odpowiednio nowotwory płuca i piersi 

(odpowiednio po 15.3%), jelita grubego (12.8%) oraz jajnika i trzustki (odpowiednio po 5.8%). 

W województwie śląskim w 2016 roku najczęstszą przyczynę zgonów u obu płci z powodu 

nowotworów złośliwych stanowiły nowotwory złośliwe płuca (2773 zgonów, 21.6%). W następnej 

kolejności w rankingu przyczyn zgonów były nowotwory złośliwe jelita grubego (1675 zgonów, 

13.0%), piersi (905, 7.2%), żołądka (768, 6.1%), trzustki (624, 5.0%) i gruczołu krokowego (618, 

4.9%). 

 

Ocenę zachorowalności i umieralności w powiatach oparto o standaryzowane współczynniki. 

U mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa śląskiego współczynnik zachorowalności 

wyniósł od 161.6 do 349.4 na 100 tys., a wśród kobiet od 154.1 do 270.7 na 100 tys. Najwyższe 

zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem w populacji mężczyzn zaobserwowano w Rudzie 

Śląskiej (349.4/100 tys.), Chorzowie (315.0/100 tys.) i Bielsku-Białej (310.6/100 tys.). Natomiast 

najniższe wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności występowały w: powiecie 

myszkowskim (161.6/100 tys.), Dąbrowie Górniczej (173.0/100 tys.)  i powiecie rybnickim 

(189.4/100 tys.). Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności dla 

nowotworów złośliwych ogółem u mężczyzn występowały w miastach: Siemianowice Śląskie 

(222.3/100 tys.), Jastrzębie-Zdrój (191.8/100 tys.), a najniższe w Żorach (132.1/100 tys.) 

i Świętochłowicach (138.1/100 tys.). W populacji kobiet województwa śląskiego najwyższe wartości 

standaryzowanych współczynników zachorowalności dla nowotworów złośliwych ogółem 

występowały w miastach: Ruda Śląska (270.7/100 tys.), Gliwice (263.2/100 tys.), natomiast najniższe 

w powiatach: bieruńsko-lędzińskim (154.1/100 tys.) i myszkowskim (157.9/100 tys.). Najwyższe 

wartości standaryzowanych współczynników umieralności u kobiet występowały w miastach: Ruda 

Śląska (124.6/100 tys.), Jaworzno (124.0/100 tys.) i Chorzów (118.9/100 tys.), a najniższe 

w powiatach: bieruńsko-lędzińskim (76.9/100 tys.), raciborskim (78.7/100 tys.) i lublinieckim 

(81.1/100 tys.). 

 

Przebadano także wskaźnik zachorowania/zgony. Na jego podstawie można wyciągnąć wnioski 

dotyczące stopnia niedorejestrowania zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie śląskim 

pomimo ciągle podejmowanych działań mających na celu poprawę zgłaszalności nowotworów.  

W 2016 roku wskaźnik zachorowania/zgony dla województwa śląskiego wyniósł 1.6. Występuje duże 

zróżnicowanie wartości tego wskaźnika względem powiatów województwa śląskiego. Wartości 

wahają się bowiem od 1.0 w powiecie myszkowskim do 1.9 Rudzie Śląskiej i Bielsku Białej.  Średnia 

wartość tego wskaźnika dla powiatów województwa śląskiego (z wyłączeniem miast na prawach 

powiatu) wynosi 1.47, natomiast dla miast na prawach powiatu wskaźnik ten przyjmuje wartość na 

poziomie 1.54. Wskaźnik zachorowania/zgony w powiatach jest na ogół niższy dla mężczyzn niż dla 
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kobiet. Wynika to z większego udziału nowotworów o dużej śmiertelności u mężczyzn. Dla każdej 

płci wskaźnik zachorowania/zgony w powiatach przyjmuje wartości większe od jedności (tj. liczba 

zachorowań jest nie mniejsza od liczby zgonów) za wyjątkiem mężczyzn w powiecie myszkowskim, 

w którym wskaźnik ten wyniósł 0.9. Oznacza to, że liczba wszystkich zarejestrowanych zachorowań 

w 2016 roku u mężczyzn w tych powiatach z powodu nowotworów złośliwych była niższa od liczby 

zgonów z ich powodu o około 10%. Średnia wartość tego wskaźnika dla mężczyzn w województwie 

śląskim wynosi 1.4, natomiast w przypadku kobiet jest znacznie wyższa i wynosi 1.7. 

 

 

3.1. Genomiczne i proteomiczne profilowanie nowotworów tarczycy za pomocą badań 

wielkoskalowych dla oceny różnic między podtypami histologicznymi oraz ich kliniczną 

agresywnością 

 

3.1.1. Opracowanie polskiego klasyfikatora molekularnego złośliwości guzów tarczycy (Zadanie 

realizowane w ramach projektu NCBiR Strategmed DZP/STRATEGMED2/2554/2014) 

Kierownik: B. Jarząb 

J. Krajewska, M. Oczko-Wojciechowska, M. Halczok, M. Cieślicka, D. Rusinek, T. Tyszkiewicz, 

J. Żebracka-Gala, A. Pfeifer, A. Kotecka-Blicharz, A. Kukulska, D. Handkiewicz-Junak, Z. Wygoda, A. 

Król, M. Kalemba, T. Gawlik, T. Olczyk, E. Paliczka-Cieślik, A. Kropińska, A. Ledwon, S. Szpak-

Ulczok, B. Michalik, E. Gubała, D. Lange, E. Chmielik, E. Zembala-Nożyńska, A. Stanek-Widera, 

A. Pawlaczek, R. Cyplińska, A. Czarniecka, A. Sacher, K. Hasse-Lazar,  K. Steinhof-Radwańska, 

J. Sczasny, M. Zeman, D. Kula, M. Kowalska, A. Chorąży, B. Jarząb 

 

 

Opis merytoryczny zadania 

Zadanie to jest częścią większego zadania zawartego w projekcie MILESTONE („Nowe 

narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy 

i gruczołu krokowego”, (nr umowy o wykonanie i finansowanie projektu: 

STRATEGMED2/267398/4/ NCBR/2015) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED). 

Wole guzkowe jest częstą chorobą, rozpoznawaną przeważnie ultrasonograficznie. Szacuje się, że 

w Polsce, gdzie dotyczy ona około 1 miliona kobiet wykonuje się rocznie około 20 000 operacji 

tarczycy i rozpoznaje się około 2500 nowych przypadków raka tarczycy (2% wszystkich zachorowań 

na nowotwory złośliwe). W zdecydowanej większości guzki tarczycy mają charakter łagodny, ryzyko 

raka waha się w granicach 1-11%, najczęściej 5%. Podstawową metodę diagnostyczną stanowi biopsja 

aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) pod kontrolą USG, która, jako badanie cytologiczne, pozwala 

postawić właściwe rozpoznanie w 62-85% przypadków. Szacuje się, że nawet w około 20-30% 

przypadków biopsja nie pozwala jednoznacznie zróżnicować zmiany łagodnej i złośliwej, jak w 

przypadku rozpoznania w BAC „zmiany pęcherzykowej bliżej nieokreślonej“, „podejrzenia 

nowotworu pęcherzykowego“, „nowotworu pęcherzykowego“ lub „podejrzenia złośliwości“. 

W chwili obecnej chorzy z powyższymi rozpoznaniami są rutynowo kierowani do leczenia 

operacyjnego, chociaż u większości z nich, w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdza 

się zmiany łagodne. Jednocześnie, jeżeli w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdza się 

raka tarczycy, to w przypadku znacznego odsetka chorych, u których pierwotnie nie wykonano 

całkowitego wycięcia tarczycy konieczna jest operacja wtórna. Dlatego uzupełnienie diagnostyki 

cytologicznej o badania molekularne w tej grupie chorych jest uzasadnione. Pozwoli to z jednej strony 

uniknąć leczenia operacyjnego i związanych z nim kosztów obciążających znacząco system opieki 

zdrowotnej jak i jego potencjalnych powikłań w grupie chorych, u których nie jest ono potrzebne, 

a z drugiej strony skierować tych chorych do operacji, u których może ona przynieść korzyść oraz 

zdecydować o zakresie leczenia operacyjnego – pierwotne całkowite wycięcie tarczycy zamiast 

operacji dwuetapowej. 

Uważa się, że w 60-70% przypadków raka tarczycy można zidentyfikować znane zmiany ekspresji 

genów włączonych w proces karcinogenezy. Najnowsze badania potwierdzają korzyści z zastosowania 

diagnostyki cytologicznej i molekularnej w wątpliwych przypadkach. W 2010 Chudova i wsp. 

zaproponowali klasyfikator ekspresyjny (ang. gene expression classifier; GEC) do przedoperacyjnej 
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diagnostyki guzków tarczycy. Kliniczna użyteczność klasyfikatora ekspresyjnego Afirma, należącego 

do tzw. testów wykluczających (ang. rule-out test) została pozytywnie zwalidowana w licznych 

niezależnych badaniach (Alexander 2012, Duick 2012, Harrel 2014, McIver 2014). W badaniu 

rejestracyjnym opublikowanym przez Alexandra przeanalizowano 265 guzków o „nieokreślonym“ 

wyniku badania cytologicznego, spośród których u 85 w badaniu pooperacyjnym potwierdzono raka 

tarczycy. Klasyfikator ekspresyjny właściwie zidentyfikował jako podejrzane (ang. suspicious) 78/85 

zmian (czułość 92%, swoistość 52%). Co ważniejsze, negatywna wartość predykcyjna dla „zmiany 

pęcherzykowej bliżej nieokreślonej“, „podejrzenia nowotworu pęcherzykowego“ lub „nowotworu 

pęcherzykowego“ i „podejrzenia złośliwości“ wyniosła odpowiednio 95%, 94% i 85%.  

W 2015 Nikoforov i wsp. zaproponowali kolejny test molekularny Thyroseq oparty o analizę 

najczęstszych mutacji metodą sekwencjonowania, którego czułość, swoistość, dodatnia wartość 

predykcyjna i negatywna wartość predykcyjna w diagnostyce raka tarczycy wynosiła odpowiednio 

90,9%, 92,1%, 76,9% i 97,2%.  Wszystkie dostępne testy molekularne były tworzone i walidowane 

w populacji Stanów Zjednoczonych, w której szacuje się wyższe prawdopodobieństwo rozpoznania 

raka tarczycy w guzku tarczycy w porównaniu do warunków Polskich. Fakt ten, wobec wpływu przed 

testowego prawdopodobieństwa raka tarczycy w populacji na negatywną i pozytywną wartość 

predykcyjną, ogranicza użycie testów w warunkach polskich. 

Na podstawie korzystnych danych wynikających z opublikowanych badań klinicznych najnowsze 

rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Tarczycowego, które ukazały się w 2016 roku, odniosły 

się przyzwalająco do przedoperacyjnej diagnostyki molekularnej guzków tarczycy a klasyfikator 

ekspresyjny Afirma uzyskał akceptację Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i jest 

refundowany przez amerykańskie towarzystwa ubezpieczeniowe jako element diagnostyki 

przedoperacyjnej guzków tarczycy, co pozwoliło na istotne ograniczenie liczby chorych kierowanych 

do operacji i znaczącą redukcję kosztów leczenia. Niestety wysoka cena (Afirma około 3500 $ za 

jeden guzek tarczycy) uniemożliwia wprowadzenie tego testu do rutynowej praktyki klinicznej 

w Polsce.   

Cel badania: Ocena diagnostycznej przydatności wieloczynnikowego klasyfikatora molekularnego 

w rozpoznawaniu ryzyka złośliwości guzków tarczycy na podstawie badania materiału z biopsji 

cienkoigłowej w porównaniu do standardowej oceny cytologicznej.  

Pierwszorzędowy punkt końcowy: poprawa jakości klasyfikacji mierzonej odsetkiem zmian 

poprawnie zakwalifikowanych jako łagodne lub złośliwe przy wykorzystaniu badania cytologicznego 

rozszerzonego o wieloparametryczny test molekularny w stosunku do badania cytologicznego 

samodzielnie o minimum 5 punktów procentowych. 

Schemat badania: Badanie zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną Instytutu jest przeprowadzone 

z prospektywną i retrospektywną rekrutacją chorych. W pierwszym etapie (retrospektywna faza 

badania) planowane jest zdefiniowanie algorytmu klasyfikatora molekularnego. Pierwszy etap badania 

zakończono w 2017 roku. W prowadzonej obecnie fazie prospektywnej klasyfikacja oparta łącznie 

o wynik testu molekularnego i cytologicznego zostanie porównana z klasyfikacją opartą wyłącznie 

o wynik badania cytologicznego u wszystkich chorych, poddanych obu testom równocześnie. 

 

KRYTERIA WŁĄCZENIA: 

1. Stwierdzenie zmiany ogniskowej w tarczycy 

2. Uzasadnione podejrzenie, że chory będzie wymagał leczenia operacyjnego tarczycy 

3. Zgoda chorego na pobranie materiału molekularnego przy biopsji cienkoigłowej  tarczycy  

 

KRYTERIA WYKLUCZENIA: 

1. Wiek poniżej 18 lat 

2. Przeciwskazania uniemożliwiające leczenie operacyjne 

3. Wcześniejsze rozpoznanie raka tarczycy 

4. Leczenie przeciwkrzepliwe za wyjątkiem ASA lub heparyny drobnocząsteczkowej 

w dawkach profilaktycznych 

Tryb rekrutacji chorych: ośrodki uczestniczące w badaniu włączają kolejnych chorych, którzy 

wyrażą świadomą zgodę na udział w badaniu i u których na podstawie subiektywnej oceny badacza 

istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że po przeprowadzeniu BACC chory będzie poddany 

leczeniu operacyjnemu. Dotyczy to zarówno chorych, u których wcześniej wykonana BACC dała 
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wynik niejednoznaczny lub podejrzany a także tych, u których kliniczne cechy guzka wskazują na 

istotne ryzyko złośliwości 

Procedura kliniczna: u każdego chorego przy nakłuciu z pobraniem do badania cytologicznego 

guzka tarczycy (zwykle 1-2 krotnie) jest pobierany aspirat do badania molekularnego (1-2 krotnie) 

Metoda testu: Materiał pobrany drogą aspiracji jest zabezpieczany w buforze konserwującym, 

zamrażany, a następnie w laboratorium centralnym jest wykonywana izolacja RNA, DNA, badanie 

ekspresji genów i mikro RNA technikami QPCR i mikromacierzy, sekwencjonowanie techniką 

Sangera i techniką NGS. Na podstawie klinicznych parametrów guzka, danych z badania 

cytologicznego, danych o ekspresji transkryptów oraz obecności mutacji przeprowadzany jest test 

molekularny. 

 

Dotychczas w ZMNIEO wykonano 2862 biopsji molekularnych oraz otrzymano z Ośrodków 

Zewnętrznych materiał pochodzący z 385 biopsji molekularnych.  

W roku 2016 zakończono I etap badania (faza retrospektywna): zgromadzono materiał do zbioru 

uczącego. Aktualnie przeprowadzono ranking próbek zbioru uczącego, wykluczając z analizy próbki, 

w których jest wysoce prawdopodobne, że biopsja molekularna  nie trafiła w właściwą lokalizację lub 

istnieją wątpliwości, co do lokalizacji guzka w materiale pooperacyjnym. Ponadto podjęto decyzję 

o wykluczeniu ze zbioru uczącego 11 próbek z rozpoznaniem pooperacyjnym nowotworu 

wywodzącego się z innych komórek niż komórka pęcherzykowa tarczycy tj. raka rdzeniastego 

9 próbek oraz chłoniaka 2 próbki. Te próbki zostaną opracowane molekularnie osobno. Ostatecznie 

zbiór uczący objął 336 próbek, w tym 70 guzków z rozpoznaniem cytologicznym zmiany łagodnej 

(Bethesda II), 68 guzków z rozpoznaniem cytologicznym zmiany pęcherzykowej bliżej nieokreślonej 

(Bethesda III), 61 guzków z rozpoznaniem cytologicznym podejrzenie nowotworu pęcherzykowego 

(Bethesda IV), 47 guzków z podejrzeniem raka tarczycy (Bethesda V) i 90 guzków z rozpoznaniem 

cytologicznym raka tarczycy. Izolacje RNA oraz wykonanie mikromacierzy oligonukleotydowych 

z powyższych próbek wykonano w 2017 r.  

Do analizy profilu ekspresji genów zastosowano mikromacierze wysokiej gęstości Human 

Transcriptome 2.0 (Affymetrix). Aktualnie na podstawie analizy profilu ekspresji genów wytypowano 

geny do klasyfikatora molekularnego. Ze względu na wymagania patentowe skład genowy 

klasyfikatora złożono jako poufny w Dyrekcji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-

Curie, Oddziału w Gliwicach. 

 

Opracowane narzędzie osiągnęło czułość około 96% i swoistość 85%, prawidłowo 

klasyfikowało guzki tarczycy jako łagodne i złośliwe w 93%. W bieżącym roku uzyskano 

w wieloośrodkowym badaniu prospektywnym 605 próbek do walidacji, w tym 174 guzki 

z rozpoznaniem cytologicznym zmiany łagodnej (Bethesda II), 121 guzków z rozpoznaniem 

cytologicznym zmiany pęcherzykowej bliżej nieokreślonej (Bethesda III), 126 guzków 

z rozpoznaniem cytologicznym podejrzenie nowotworu pęcherzykowego (Bethesda IV), 79 guzków 

z podejrzeniem raka tarczycy (Bethesda V) i 105 guzków z rozpoznaniem cytologicznym raka 

tarczycy. 

 

Aktualnie trwa izolacja RNA dla wytypowanych próbek oraz  analiza danych klinicznych   

pacjentów, od których materiał został wykorzystany do zbioru  walidacyjnego. 
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klasyfikatora molekularnego w badaniu prospektywnym. 

 

 

3.1.2. Rak rdzeniasty tarczycy – profilowanie genetyczne i genomiczne w doborze leczenia 

operacyjnego, w tym operacji profilaktycznych oraz skojarzonej terapii choroby zaawansowanej 

Kierownik: B. Jarząb 

M. Oczko- Wojciechowska, K. Hasse-Lazar, J. Krajewska, A. Czarniecka, T. Gawlik, E. Paliczka-

Cieślik, S. Szpak-Ulczok, K. Steinhof-Radwańska, J. Sczasny, E. Chmielik, M. Zeman, A. Sacher, 

A. Pawlaczek, J. Żebracka-Gala, R. Cyplińska, A. Pfeifer, D. Rusinek, D. Kula, M. Kowalska, 

E. Zembala-Nożyńska, E. Gubała, A. Chorąży, D. Lange, B. Jarząb 

 

W ramach zadania wykonano analizę poziomu metylacji 60 guzów raka rdzeniastego tarczycy 

pochodzących od 58 pacjentów. Oceniono poziom metylacji 485 764 sekwencji CpG w raku 

rdzeniastym tarczycy w odniesieniu do mutacji inicjującej oraz czynników klinicznych. Wstępne 

wyniki jakie uzyskaliśmy wykazują, że wyselekcjonowane sondy CpG istotnie różnicują grupy próbek 

z różnymi mutacjami inicjującymi oraz różnymi wynikami leczenia. Największą różnicę w poziomie 

metylacji wykazały próbki pochodzące od pacjentów z przetrwałą chorobą biochemiczną i przetrwałą 

chorobą strukturalną w stosunku do pacjentów z remisją. Oznacza to, że komórki nowotworowe raka 

rdzeniastego tarczycy pacjentów, u których obserwuje się chorobę przetrwałą charakteryzują się 

innym wzorem metylacji DNA. 

Zadanie to posłużyło również do utworzenia półautomatycznego algorytmu umożliwiającego selekcję 

istotnie różnicujących sekwencji CpG pomiędzy analizowanymi grupami. Jest to algorytm pół-

automatyczny ze względu na konieczność osobnej analizy jakości wykonanych mikromacierzy 

jednakże analiza w celu wyłonienia różnic przebiega już automatycznie. Uzyskane wyniki zostały 
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wyróżnione w tym roku na Konferencji Europejskiego Towarzystwa Tarczycowego (Ruropean 

Thyroid Assotiation, ETA) w postaci prezentacji ustnej w sesji przedstawiającej najważniejsze wyniki 

w bieżącym roku: Oral Session 1: Topic Highlights. Praca została również zakwalifikowana do 

prezentacji ustnej w Konkursie dla młodych naukowców podczas VII Krakowskiej Konferencji 

Onkologicznej.  

 

Zadanie było częściowo realizowane w ramach grantu NCN nr NN401410639. 

Obecnie cześć badań finansowana jest w ramach : STRATEGMED, projekt MILESTONE „Nowe 

narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy 

i gruczołu krokowego”.  

 

Opublikowane wyniki dotychczasowych badań prowadzonych w ramach projektu badawczego 3.1.2: 

 

1. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Jolanta Krajewska, Marta Cieślicka, Jadwiga Żebracka-Gala, 

Aleksandra Pfeifer, Agnieszka Pawlaczek, Małgorzata Kowalska, Dagmara Rusinek, Tomasz 

Tyszkiewicz, Ewa Chmielik, Tomasz Gawlik, Agnieszka Czarniecka, Barbara Jarząb. Whole-genome 

methylation profiling of medullary thyroid cancer.  European Thyroid Journal - Eur Thyroid J 2018; 

7 (suppl 1): 2-3. 41st Annual Meeting of European Thyroid Association, 15-19.09.2018, Newcastle 

upon Tyne, UK  

2. Maszynopis: Oczko-Wojciechowska M, Krajewska J, Gawlik T, Czarniecka A. Jarząb B. Molecular 

prognostic factors in medullary thyroid cancer 

3. Paweł Polanowski, Agnieszka Kotecka-Blicharz, Ewa Chmielik, Krzysztof Oleś, Andrzej Wygoda, 

Tomasz Rutkowski, Marek Kentnowski, Anna Zarudzka, Urszula Dworzecka, Bolesław Pilecki, 

Kinga Dębiec, Dorota Księżniak-Baran, Joanna Niedziałek, Agata Bieleń, Dominika Leś, Adam 

Brewczyński, Urszula Wojciechowska, Krzysztof Składowski. Paragangliomas of the head and neck 

region. Nowotwory Journal of Oncology 2018; 68(3): 99–106 doi: 10.5603/NJO.2017.0046; ISSN 

0029–540X 

4. Tomasz Gawlik, Jolanta Krajewska, Aleksandra Kukulska, Zbigniew Wygoda, Sylwia Szpak-Ulczok, 

Aleksandra Król, Zbigniew Puch, Barbara Jarząb. Significant acceleration in dynamics of medullary 

thyroid cancer markers concentration – report of 26 cases. Endocrine Abstracts 2018; 56: GP226 20th 

European Congress of Endocrinology, 19-22.05.2018, Barcelona 

 

 

3.1.3. Wykorzystanie genomicznego i proteomicznego profilowania nowotworów tarczycy za 

pomocą badań wielkoskalowych (sekwencjonowanie genomowe, proteomika guza) dla oceny 

różnic między podtypami histologicznymi oraz ich kliniczną agresywnością 

Kierownik: B. Jarząb 

B. Jarząb, J. Krajewska, D. Lange, J. Roskosz, A. Kukulska, D. Handkiewicz-Junak, A. Kotecka-

Blicharz, T. Gawlik, E. Paliczka-Cieślik, A. Syska-Bielak, J. Sczasny, E. Chmielik, E. Zembala-

Nożyńska, A. Pawlaczek, R. Cyplińska, M. Halczok, J. Żebracka-Gala, D. Rusinek, D. Kula, 

T. Tyszkiewicz, M. Oczko-Wojciechowska, T. Olczyk, A. Kropińska, A. Ledwon, A. Sacher, S. Szpak-

Ulczok, E. Chmielik, E. Gubała, A. Pfeifer, M. Cieślicka, A. Kluczewska-Gałka, K. Szczucka-Borys, A. 

Wojakowska, M. Gawin, M. Kalinowska-Herok, M. Pietrowska, M. Chekan, P. Widłak, A. Czarniecka 

 

Opis merytoryczny zadania 

Rokowanie w zróżnicowanych rakach tarczycy jest dobre, 10-letnie przeżycie całkowite w raku 

brodawkowatym, pęcherzykowym i oksyfilnym wynosi odpowiednio 93%, 85% i 76%. Pomimo to 

u 3-15% chorych rozpoznaje się raka tarczycy w stadium przerzutów odległych a w ciągu obserwacji 

do nawrotu dochodzi u 30% chorych, z czego 2/3 przypadków występuje w ciągu pierwszej dekady od 

rozpoznania. 79% stanowią wznowy lokoregionalne a u 21 % chorych stwierdza się przerzuty odległe, 

głównie w płucach (53-63%) i układzie kostnym (19-20%). U 16-19 % chorych przerzuty 

charakteryzuje mnogie umiejscowienie.  
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W przypadku występowania choroby uogólnionej lub nieoperacyjnej wznowy miejscowej leczeniem 

z wyboru jest terapia jodem promieniotwórczym, możliwa u około 2/3 chorych, która prowadzi do 

wieloletniej stabilizacji choroby – 10 i 20-letnie przeżycie całkowite w tej grupie wynosi odpowiednio 

56% i 40%. Jednak, około 30% chorych jest opornych na leczenie jodem 131. Obecnie przyjęte 

kryteria oporności na jod promieniotwórczy, zaproponowane przez Schlumbergera i Shermana, 

obejmują brak zdolności gromadzenia 131-I we wszystkich bądź w części ognisk raka, progresja 

pomimo jodochwytności oraz brak sanacji po podaniu skumulowanej aktywności 131-I 600 mCi. 

Ta grupa chorych charakteryzuje się zdecydowanie gorszym rokowaniem – 10 i 15-letnie przeżycie 

całkowite wynosi odpowiednio zaledwie 10% i 6%. Do niedawna opcje terapeutyczne dla tych 

chorych były bardzo ograniczone i obejmowały jedynie leczenie paliatywne w nielicznych 

przypadkach. Nowe możliwości pojawiły się dzięki postępom badań molekularnych potwierdzeniu 

roli kinaz tyrozynowych w patogenezie raka tarczycy. W chwili obecnej prowadzone są liczne badania 

II i III fazy, między innymi w ZMNiEO, oceniające skuteczność różnych inhibitorów kinaz 

tyrozynowych a ich wyniki, dotychczas potwierdzające korzystny wpływ głównie na przeżycie 

bezobjawowe, są obiecujące. Sorafenib jako pierwszy z tej grupy leków został zarejestrowany do 

leczenia zaawansowanego raka tarczycy w 2013 w USA a w 2014 w Unii Europejskiej. 

Cel pracy 

Poszukiwanie cech molekularnych, pozwalających na wczesne rozpoznanie postaci zróżnicowanego 

raka tarczycy charakteryzujących się niekorzystnym rokowaniem, nie odpowiadających na leczenie 

jodem promieniotwórczym, a tym samym wyselekcjonowanie grupy chorych, którzy wymagają 

zastosowania bardziej agresywnych metod terapeutycznych w celu poprawy rokowania i przeżycia 

całkowitego.   

 

Materiał i metody badawcze 

Grupę badaną oraz grupę kontrolną wyłoniono z populacji 3 382 chorych z rozpoznaniem 

zróżnicowanego raka tarczycy operowanych z tego powodu w Klinice Chirurgii Onkologicznej 

i Rekonstrukcyjnej IO Gliwice w latach 2002-2010. Dotychczas przeanalizowano dane kliniczne 1 779 

chorych. Z tej grupy wyłoniono podgrupę 770 chorych, u których pierwszą operację raka tarczycy 

przeprowadzono w IO Gliwice (dostępny materiał histopatologiczny z guza pierwotnego), z której 

losowo pierwotnie wybrano 90 chorych: 30 chorych z rozpoznaniem raka tarczycy opornego na 

leczenie jodem promieniotwórczym, leczonych w ZMNiEO w ramach badań klinicznych II i III fazy 

inhibitorami kinaz tyrozynowych, 30 z rozpoznaniem raka tarczycy, u których uzyskano trwałą 

remisję po leczeniu pierwotnym (całkowite wycięcie tarczycy i leczenie uzupełniające 131-I) i 30 

z rozpoznaniem rozsianego raka tarczycy, który odpowiada na terapię jodem promieniotwórczym, 

stanowi grupę kontrolną. W celu porównania profilu ekspresji genów w poszczególnych grupach dla 

poszukiwania ewentualnych markerów związanych z opornością na promieniowanie i wrażliwością na 

inhibitory kinaz tyrozynowych, podjęto próbę wyizolowania RNA z bloczków parafinowych 

zawierających materiał histopatologiczny z guza pierwotnego. Procedura izolacji RNA z materiału 

utrwalonego w bloczkach parafinowych, przechowywanego kilka, czasami kilkanaście lat była bardzo 

czasochłonna i utrudniona z uwagi na znaczną degradację RNA. Analiza profilu ekspresji metodą 

mikromacierzy wymagała również optymalizacji dla użycia materiału tak dalece zdegradowanego 

RNA. 

Ostatecznie wyizolowano RNA z 50 bloczków parafinowych i obecnie trwają badania analizy 

ekspresji genów metodą mikromacierzy. 
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Formy prezentacji wyników:  

1. Wang F, Zhao S, Shen X, Zhu G, Liu R, Viola D, Elisei R, Puxeddu E, Fugazzola L, Colombo C, 

Jarzab B, Czarniecka A, Lam AK, Mian C, Vianello F, Yip L, Riesco-Eizaguirre G, Santisteban 

P, O'Neill CJ, Sywak MS, Clifton-Bligh R, Bendlova B, Sýkorová V, Wang Y, Xing M. BRAF 

V600E Confers Male Sex Disease-Specific Mortality Risk in Patients With Papillary Thyroid 

Cancer. J Clin Oncol. 2018 Aug 2:JCO2018785097. doi: 10.1200/JCO.2018.78.5097. 

2. Wojakowska A, Cole LM, Chekan M, Bednarczyk K, Maksymiak M, Oczko-Wojciechowska M, 

Jarząb B, Clench MR, Polańska J, Pietrowska M, Widlak P. Discrimination of papillary thyroid 

cancer from non-cancerous thyroid tissue based on lipid profiling by mass spectrometry imaging. 

Endokrynologia Polska. 2018;69(1):2-8. doi: 10.5603/EP.a2018.0003 

 

Sposób kontynuacji lub wykorzystania wyników zadania 

W kolejnym roku planowana jest analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników i przygotowanie 

publikacji. 

 

 

3.2. Molekularne i obrazowe rozpoznanie i monitorowanie nowotworów gruczołów wydzielania 

wewnętrznego oraz innych nowotworów w ocenie efektywności i toksyczności terapii 

 

3.2.1. 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 

Kierownik B. Jarząb 

K. Hasse-Lazar, A. Kotecka-Blicharz, M. Oczko-Wojciechowska, A. Pfeifer, A. Pawlaczek, 

T. Gawlik, S. Szpak-Ulczok, J. Krajewska, D. Rusinek, B. Jurecka-Lubieniecka 

 
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 dziedzicznych sięga 30%. 

Rozwijają się na tle mutacji germinalnych w jednym z 17 genów  predysponujących. 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 fenotypowy 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 pierwszego etapu trwania zadania badawczego (2017) oceniono zmiany germinalne 

w pięciu genach – SDHC, SDHA, SDHAF2, TMEM 127 i MAX – w grupie 101 chorych z PPGL 

a w trakcie etapu drugiego (2018) w grupie 50 dalszych chorych, przy użyciu sekwencjonowania 

metodą Sangera. Mutacje chorobotwórcze stwierdzono u 9 chorych, co stanowi 9% wszystkich 

badanych. Odpowiednio u 3 chorych z guzem chromochłonnym stwierdzono mutację genu MAX, 

u 4 chorych z guzem chromochłonnym stwierdzono mutację genu TMEM 127, u 1 chorej 
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z przyzwojakiem tarczycy stwierdzono mutację genu SDHA. Nie stwierdzono mutacji 

chorobotwórczych w pozostałych genach.  

Praca jest w stadium oczekiwania na wyniki oznaczeń genów FH, KIF1B, MDH2, MERTK, 

MET.  

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

częstości występowania zmian DNA we wszystkich 17 genach predysponujących w grupie 250 

chorych z guzami chromochłonnymi/przywojakami, oceniającej wskazania do wykonywania badań 

DNA w tej grupie chorych.  

 

W oparciu o dane cząstkowe pochodzące z badanej grupy chorych przygotowano publikacje, w tym 

jedną we współpracy międzynarodowej: 

1. Preventive medicine of von Hippel-Lindau disease-associated pancreatic neuroendocrine 

tumors. Krauss T, Ferrara AM, Links TP, Wellner U, Bancos I, Kvachenyuk A, Villar Gómez 

de Las Heras K, Yukina MY, Petrov R, Bullivant G, von Duecker L, Jadhav S, Ploeckinger U, 

Welin S, Schalin-Jäntti C, Gimm O, Pfeifer M, Ngeow J, Hasse-Lazar K, Sansó G, Qi X, 

Ugurlu MU, Diaz RE, Wohllk N, Peczkowska M, Aberle J, Lourenço DM Jr, Pereira MAA, 

Fragoso MCBV, Hoff AO, Almeida MQ, Violante AHD, Quidute ARP, Zhang Z, Recasens 

M, Díaz LR, Kunavisarut T, Wannachalee T, Sirinvaravong S, Jonasch E, Grozinsky-Glasberg 

S, Fraenkel M, Beltsevich D, Egorov VI, Bausch D, Schott M, Tiling N, Pennelli G, 

Zschiedrich S, Därr R, Ruf J, Denecke T, Link KH, Zovato S, von Dobschuetz E, Yaremchuk 

S, Amthauer H, Makay Ö, Patocs A, Walz MK, Huber TB, Seufert J, Hellman P, Kim RH, 

Kuchinskaya E, Schiavi F, Malinoc A, Reisch N, Jarzab B, Barontini M, Januszewicz A, Shah 

N, Young WF Jr, Opocher G, Eng C, Neumann HPH, Bausch B. Endocr Relat Cancer. 2018 

Sep;25(9):783-793. doi: 10.1530/ERC-18-0100. Epub 2018 May 10. 

 

2. 131-I MIBG therapy of malignant pheochromocytoma and paraganglioma tumours - a single-

centre study. Kotecka-Blicharz A, Hasse-Lazar K, Handkiewicz-Junak D, Gawlik T, 

Pawlaczek A, Oczko-Wojciechowska M, Michalik B, Szpak-Ulczok S, Krajewska J, Jurecka-

Lubieniecka B, Jarząb B. Endokrynol Pol. 2018;69(3):246-251. doi: 10.5603/EP.a2018.0024. 

Epub 2018 Apr 12. 

 
3.2.2. Analiza czynników wpływających na obecność przerzutów do kośćca w badaniu 

scyntygraficznym 99mTc-MDP u pacjentów z rakiem stercza pierwotnym, w trakcie leczenia 

oraz po jego zakończeniu z niskim stężeniem PSA w surowicy krwi 
Kierownik B. Jarząb 

Z. Wygoda, M. Kalemba, J. Wydmański 

 

Do chwili obecnej zebrano dane od 23 pacjentów z rakiem stercza, u których pomimo niskiego 

stężenia PSA obserwowano w scyntygrafii kośćca ogniska wskazujące na obecność przerzutów 

choroby nowotworowej. Od każdego pacjenta zebrano informacje obejmujące wywiad, wynik badania 

biopsyjnego, wynik badania histopatologicznego (jeżeli operowany), charakter zabiegu operacyjnego 

oraz przebieg leczenia promieniami (jeżeli stosowane), rodzaj stosowanej hormonoterapii. 

Każde badanie scyntygraficzne jest oceniane pod kątem liczności zmian (mnogie/pojedyncze), 

rozległości zmian (w jednej okolicy ciała/w wielu okolicach ciała), natężenia wychwytu (badanie 

podejrzane/badanie jednoznacznie wskazujące na obecność przerzutów), poddano je także ocenie 

porównawczej z badaniami poprzednimi (stagnacja/progresja) oraz z obecnymi badaniami 

obrazowymi kośćca (RTG/TK/MRI). 

Ze względu na niewielką liczebność grupy badanej planowane jest kontynuowanie badania w roku 

przyszłym. Jako badanie retrospektywne, opierające się na ocenie gromadzonego materiału 

klinicznego, nie wymaga ono żadnych kosztów. 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji. Planowane przygotowanie manuskryptu: koniec roku 

2019.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29748190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29748190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29645065
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29645065
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3.2.3. Raki endokrynne – analiza podłoża genetycznego i fenotypu nowotworów złośliwych 

gruczołów dokrewnych. Próba standaryzacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego 

Kierownik B. Jarząb 

B. Jurecka-Lubieniecka, S. Szpak-Ulczok, B. Michalik, J. Krajewska, A. Ledwon, A. Król, E. Paliczka-

Cieślik, K. Hasse-Lazar, E. Zembala-Nożyńska 

 

a/ Rak przytarczyc 

Rak przytarczyc (RP) jest rzadkim nowotworem endokrynnym, występującym u 0,5% do 5% 

chorych z PNP. Ze względu na rzadkie występowanie RP, nadal brak jest zdefiniowania 

czynników prognostycznych choroby i wyraźnego konsensusu w odniesieniu 

do postępowania. Podjęta analiza jest próbą opisania  postępowania na podstawie analizy 

46 chorych leczonych  w Instytucie Onkologii. 

 

Wstępna analiza została już przedstawiona na 19th European Congress of Endocrinology 

w Lisbonie, który odbył się w dniach  20-23.05.2017 r. Przedstawiliśmy doniesienie (w formie 

plakatowej) pod tytułem: „ Parathyroid cancer  clinical presentation, prognostic factors and 

long-term evolution” . Analizowano grupę 44 pacjentów z rakiem przytarczyc leczonych 

w latach 1995-2016 w ZMNiEO. Wszyscy pacjenci byli leczeni chirurgicznie, 17 z nich 

wielokrotnie, jednak tylko u 19 pacjentów wykonano resekcję en bloc, 25 pacjentów poddano 

jedynie paratyroidektomii. Podczas średnio 10-letniej obserwacji wśród wszystkich pacjentów 

operowanych nie-radykalnie pojawił się nawrót choroby. Zgony wystąpiły tylko w tej grupie, 

pomimo radioterapii i chemioterapii. Ciekawą obserwacją kliniczną są korzyści wynikające 

z leczenia cynakalcetem: przyjęcie leku przez 2-4 lata spowodowało stabilizację i stopniową 

remisję choroby u czterech pacjentów z przerzutami. Aby przewidzieć złośliwy charakter guza 

przytarczyc przeanalizowano cechy biochemiczne i kliniczne. Ze względu na ograniczoną 

liczbę pacjentów przyjęto parametryczną regresję Weibulla. Wśród analizowanych czynników 

ryzyka, odległe przerzuty i powikłania narządowe, głównie niewydolność nerek, były 

statystycznie istotne dla przeżycia pacjentów. Występowanie odległych przerzutów 

zwiększało ryzyko przedwczesnej śmierci siedem razy (HR = 6,82, P = 0,02), podczas gdy 

w niewydolności nerek ryzyko wzrastało dziewięciokrotnie (HR = 8,92, P = 0,008). Wnioski: 

U pacjentów z rakiem przytarczyc konieczne jest określenie na podstawie dotychczasowej 

praktyki lekarskiej, czynników prognostycznych oraz roli promieniowania, chemioterapii 

i leczenia cynakalcetem .W naszej analizie odległe przerzuty i niewydolność nerek były 

krytycznymi czynnikami zwiększającymi ryzyko śmierci. 

 

Kolejne doniesienie (w formie wykładu autorskiego) przedstawiono na I Zjeździe Polskiego 

Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej w Łódź 5-7.04.2018. Tytułem pracy było: „Rak 

przytarczyc - czynniki prognostyczne i ocena kliniczna skuteczności terapii w długoletniej 

obserwacji (doświadczenia własne ośrodka)”. Badaniem objęto 46 pacjentów z RP leczonych 

w okresie 1995-2018 w Instytucie Onkologii w Gliwicach.Wszyscy chorzy byli leczeni 

chirurgicznie (23 wielokrotnie). U 31 pierwotnie wykonano resekcję „en block”, u 15 

paratyroidektomię. Spośród 36 chorych radykalnie operowanych do roku od rozpoznania u 27 

(75%) osiągnięto remisję choroby. U wszystkich operowanych nieradykalnie (100%) oraz 

u 13 radykalnie (33%) w czasie średnio ośmioletniej obserwacji stwierdzono progresję lub 

wznowę choroby, z czego 8 zmarło (35%). Zgony (12, 26%) obserwowano także u pacjentów 

poddanych chemioterapii (5/6, 83%) i radioterapii (5/14, 36%). Radioterapia u 75% pacjentów 

stabilizowała przebieg choroby (PFS mediana 35 miesięcy). Stosowanie przez 2-4 lat 

cynakalcetu powodowało remisję/ stabilizację biochemiczną u 54% chorych (5/13). U 14 

spośród 15 (93%) pacjentów z przerzutami odległymi nie osiągnięto remisji choroby. Choroby 

nerek (głównie niewydolność nerek) zwiększają ryzyko śmierci dziewięciokrotnie (HR = 8,92, 

p = 0,008). Fundamentalne znaczenie dla dalszego losu pacjentów z RP ma pierwotne 

http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0049/ea0049ep349.htm
http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0049/ea0049ep349.htm
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radykalne leczenie chirurgiczne. Nie można jednoznacznie ocenić roli radioterapii. Obecność 

przerzutów odległych utrudnia osiągnięcie remisji choroby, a choroby nerek są 

najistotniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko zgonu. 

Analiza retrospektywna wyników badań oraz dwuletnia ocena obserwacji prospektywnej są 

przedmiotem przygotowywanej publikacji. 

  

b/ Nowotwory neuroendokrynne trzustki 

Przedmiotem analizy są chorzy z uwarunkowanymi genetycznie nowotworami 

neuroendokrynnymi trzustki, którzy byli diagnozowani i leczeni w ZMNiEO od 2010 r. 

Wstępna analiza została przedstawiona na 15 Konferencji ENETS w Barcelonie, która odbyła 

się w dniach 7-9.03.2018 r. Zaprezentowano doniesienie (w formie plakatowej) pod tytułem: 

Pancreatic Neuroendocrine Tumor in Polish Population with MEN 1 Syndrome - diagnosis 

and therapy. Celem badania była ocena populacji polskiej pacjentów z MEN1 

i zdiagnozowanym pNET. Ocena składała się z cech klinicznych i genetycznych oraz leczenia. 

Dane zebrano na podstawie retrospektywnej analizy historii medycznej pacjentów 

z klinicznym podejrzeniem MEN 1 z 4 polskich ośrodków endokrynologicznych. U 695 

pacjentów przeprowadzono sekwencjonowanie MEN 1. Mutacje  w genie zostały 

zdiagnozowane u 85 pacjentów. Spośród 85 pacjentów z zespołem MEN1 do chwili obecnej 

rozpoznanie pNET potwierdzono u 23 pacjentów. 70% z nich stanowiły kobiety, a mediana 

wieku rozpoznania wynosiła 38. Dziewięć z rozpoznanych nowotworów produkowało 

hormony, głównie insulinę, a 14 było niefunkcjonalnych. Tylko 3 pacjentów z całej badanej 

grupy wykazywało tę samą mutację genu meniny. Ocena korelacji fenotypu - genotypu 

zostanie przeprowadzona po zakończeniu planowanych badań wśród wszystkich pacjentów. 

Wniosek: Analiza bazy danych pokazuje, że populacja polska z zespołem MEN1 i pNET jest 

nieco inna niż wcześniej opisane populacje europejskie z tą samą diagnozą. Kontynuacja 

gromadzenia danych z wywiadem rodzinnym i dalsza analiza może doprowadzić do 

wprowadzenia zindywidualizowanego postępowania i terapii. 

W ramach prowadzonej analizy pacjentów z uwarunkowanymi genetycznie rakami 

neuroendokrynnymi trzustki złożono wniosek o grant wewnętrzny Centrum Onkologii na 

projekt badawczy „Diagnostyka genetyczna pacjentów z fenotypem zespołu MEN1 i ujemnym 

badaniem genetycznym w kierunku mutacji genu MEN1”. Projekt ma na celu ocenę 

przydatności poszerzonej diagnostyki genetycznej na dalsze postępowanie z pacjentami 

z niepewną diagnozą genetyczną co pozwoli na redukcję kosztów niepotrzebnej diagnostyki 

oraz wdrożenie adekwatnego leczenia.  

Aktualnie jest przygotowywana publikacja oceniająca największą dotąd opisaną polską 

populację pacjentów z zespołem MEN1, w której analizowane są zarówno cechy kliniczne jak 

i genotyp chorych. Obecnie publikacja jest na etapie analizy statystycznej, a wysłanie 

manuskryptu do czasopisma zaplanowano na początek 2019 roku. 

 

 

c/ Rak kory nadnerczy 

Rak kory nadnerczy jest to rak endokrynny o wysoce złośliwym przebiegu. Roczne 

występowanie to tylko 2 przypadki na 1 milion populacji. Rzadkość występowania, podobnie 

jak w raku przytarczyc, powoduje, iż brak jest konsensusu dotyczącego zaleceń 

diagnostycznych, terapeutycznych jak również nie zdefiniowano czynników prognostycznych 

przeżycia. Na podstawie analizy chorych diagnozowanych z tym rozpoznaniem w Instytucie 

Onkologii od 2006 roku stworzono bazę danych obejmująca 204 pacjentów. Przyjęty okres 

obserwacji oraz ilość rozpoznanych chorych stanowiło podstawę do analizy epidemiologicznej 

grupy badanej oraz ocenę naturalnej historii choroby z określeniem czynników 

prognostycznych przeżycia, wpływ terapii mitotanem na czas przeżycia. Analiza 

retrospektywna nie wymaga zapewnienia zewnętrznych źródeł finansowania.  

Wstępna analiza została przedstawiona na 20th European Congress of Endocrinology 

w Barcelonie, który odbył się w dniach 19-22.05.2018 r. Przedstawiliśmy doniesienie 

(w formie plakatowej) pod tytułem”Adrenocortical cancer - the effectiveness of mitotane 
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therapy depending on the time of therapy and the therapeutic dose”. Celem pracy była ocena 

skuteczności leczenia mitotanem u chorych na raka kory nadnerczy. Mitotan-o'p-DDD jest 

jedynym lekiem zarejestrowanym przez FDA w leczeniu raka kory nadnerczy (ACC). Efekt 

leczenia jest kontrolowany przez stężenie mitotanu we krwi. Dokonano retrospektywnego 

przeglądu danych dotyczących pacjentów z ACC (n = 204) leczonych o, p'DDD (n = 117) 

w latach 2002-2017. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 55 pacjentów. U tych pacjentów 

analizowaliśmy wykres stężenia mitotanu w trakcie terapii. Okno terapeutyczne mitotanu 

ustalono zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (FDA) na 14-20 mg / l. Pacjentów 

podzielono na dwie grupy. W przypadku grupy badanej kryterium włączenia było utrzymanie 

okna stężenia mitotanu w osoczu co najmniej w 50% czasu leczenia. Kryterium to spełniło 17 

osób (31% pacjentów). Grupę porównawczą stanowiły osoby, które nie osiągnęły okna 

terapeutycznego, 38 pacjentów (69%). Obserwowaliśmy pacjentów z obu grup w odstępach 

rocznych po włączeniu terapii mitotanem. W ocenie skuteczności terapii opieraliśmy się na 

porównaniu kolejnych wyników CT i MR według kryteriów RECIST. Średni czas trwania 

leczenia wynosił do 40 miesięcy w pierwszej grupie pacjentów. Średni czas trwania leczenia 

wynosił do 28 miesięcy w drugiej grupie pacjentów. Po roku 60% wykazywało stabilną 

chorobę. W badanej grupie pacjentów obserwowaliśmy stabilną chorobę u 82% pacjentów,  

u których stwierdzono 23% (N = 4) pacjentów z regresją choroby (P <0,05). W grupie 

porównawczej - choroba stabilna wystąpiła tylko u 50% pacjentów. Podsumowując, nasze 

dane potwierdzają wartość monitorowania o, p'DDD u pacjentów z ACC. Ponadto, nasze 

wyniki sugerują dodatkową korzyść terapii o, p'DDD w oknie terapeutycznym. 

Aktualnie opracowywana jest publikacja rozszerzona o charakterystykę: płeć, wiek, wiek 

w chwili rozpoznania, wielkość guza pierwotnego, radykalność operacji oceniana 

chirurgicznie i mikroskopowo, efekty zastosowania chemioterapii, radioterapii, czas do 

progresji, przeżycie 5- letnie.  
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ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease 

Barcelona, Spain, 7-9.03.2018 

2. Soczomski P, Jurecka-Lubieniecka J, Rogozik N, Grajewska-Ferens M, Michalik B, 
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3.3. Optymalizacja i indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej w nowotworach układu 

wydzielania wewnętrznego 

 

3.3.1. Ocena wyników leczenia uzupełniającego jodem promieniotwórczym chorych 

na zróżnicowanego raka tarczycy pośredniego ryzyka nawrotu choroby nowotworowej- 

prospektywne badanie obserwacyjne 

Kierownik: B. Jarząb 

D. Handkiewicz-Junak, A. Kluczewska-Gałka, D. Rusinek, J. Roskosz, A. Ledwon, E. Paliczka-Cieślik, 

A. Kropińska, Z. Puch, T. Olczyk, A. Syguła 

 

Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Tyreologicznego uzupełniające leczenie 

zróżnicowanego raka tarczycy jest wskazane u chorych wysokiego ryzyka, natomiast brak jest 

wskazań gdy ryzyko nawrotu choroby nowotworowej jest niskie. Zalecenia dotyczące chorych 

pośredniego ryzyka są niejednoznaczne. Jednocześnie najnowsze zalecenia wprowadzają szereg 

nowych patomorfologicznych czynników prognostycznych (np. inwazja naczyniowa, wielkość 

przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych) i molekularnych (mutacje BRAF, TERT), które do tej 

pory nie były rutynowo oceniane podczas kwalifikacji chorych do leczenia uzupełniającego jodem 

promieniotwórczym.  

 

Celem pracy jest: 

1. Ocena ryzyka nawrotu choroby nowotworowej promieniotwórczym w czasie dwóch lat od 

leczenia uzupełniającego jodem promieniotwórczym  u chorych na zróżnicowanego raka 

tarczycy pośredniego ryzyka leczonych jodem promieniotwórczym. 

2. Ocena przydatności scyntygrafii poterapeutycznej w ocenie zaawansowania choroby 

nowotworowej 

3. Ocena ryzyka nawrotu choroby w zależności od patomorfologicznych  

i molekularnych czynników prognostycznych.  

 

Badanie ma charakter prospektywnego badania obserwacyjnego do którego kwalifikowani są chorzy 

z rozpoznaniem zróżnicowanego raka tarczycy z grupy pośredniego ryzyka nawrotu choroby 

zakwalifikowani do uzupełniającego leczenia 131-I.  

Od kwietnia do września 2018 r. do badania włączono 63 chorych. Docelowo do badania planowane 

jest włączenie 300 chorych. Większość chorych stanowiły kobiety - 52 (82%)  

z rozpoznaniem raka brodawkowatego tarczycy - 58 (92%). U ponad połowy chorych 

przyporządkowanie do grupy pośredniego ryzyka wynikało z naciekania tkanek miękkich poza 

tarczycowych (58%). W badaniu scyntygraficznym u 1 jednej chorej wysunięto podejrzenie 

mikrorozsiewu do płuc.  

W ramach realizacji badania na rok 2018 nie przewidziano publikacji wyników. 

Pierwsze podsumowanie wyników zaplanowano na koniec 2019 roku, a publikację na rok 2020.  
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3.3.2. Dozymetryczna ocena leczenia radiojodem  raka tarczycy - standaryzacja metody stałego 

monitorowania dawki 

Kierownik: B. Jarząb 
A. Kluczewska-Gałka, D. Handkiewicz-Junak, L. Wojciuch, A. Majewska-Ciba, T. Gawlik, J. Roskosz, 

J. Krajewska, Z. Puch, A. Król, B. Jarząb 

 

1. OPIS STOSOWANYCH METOD: 

Leczenie jodem promieniotwórczym stanowi podstawową metodę leczenia zaawansowanego, 

nieoperacyjnego, zróżnicowanego raka tarczycy (ZRT). Standardowo w celu pobudzenia 

jodochwytności prawidłowych i nowotworowych komórek tarczycy leczenie to przeprowadza się po 

4-6 tygodniowym okresie odstawienia hormonów tarczycy (stymulacja endogenna). Jednak u wielu 

pacjentów zwłaszcza z uszkodzonym układem podwzgórzowo-przysadkowym, w podeszłym wieku, 

z przerzutami czynnymi hormonalnie, dużymi kikutami czy przy długotrwałym stosowaniu 

glikokortykosteroidów, nie udaje się uzyskać wystarczającego stężenia TSH. U innych chorych 

odstawienie hormonów tarczycy prowadzi do obniżenia jakości życia, i może nasilać współistniejące 

ciężkie choroby ogólnoustrojowe. Z tego względu, początkowo do celów diagnostycznych, a potem do 

leczenia uzupełniającego jodem promieniotwórczym zróżnicowanego raka tarczycy, wprowadzono 

ludzką rekombinowaną tyreotropinę  (rhTSH), której podanie pozwala uzyskać wzrost stężenia TSH 

bez potrzeby odstawiania hormonów tarczycy i tym samym uniknąć objawów związanych ze stanem 

hipotyreozy (stymulacja egzogenna). Wzrost stężenia TSH, chociaż krótkotrwały, skutecznie 

stymuluje prawidłowe i nowotworowe komórki tarczycy do wyrzutu tyreoglobuliny i swoistego 

wychwytu jodu promieniotwórczego. 

System PADOS to system monitoringu pacjentów Oddziału Terapii Izotopowej ZMN, po podaniu 

terapeutycznych dawek promieniotwórczego jodu 131, leczonych z powodu zróżnicowanego raka 

tarczycy. 

PADOS umożliwia okresowy pomiar i zapis aktualnej aktywności  dawki, po podaniu kapsułki 

terapeutycznej. Detektory zamontowane są nad łóżkami pacjentów (na suficie), dla 

każdego z pacjentów osobno. Jako detektor używana jest sonda scyntylacyjna NaI. Za pomocą 

seryjnego interfejsu detektory są podłączone do centralnego komputerowego systemu sterowania. 

Zmierzone wartości są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym. Do monitoringu 

stosowane są jedynie wartości zmierzone w stałych odstępach czasu. Na podstawie zarejestrowanych 

wyników, system komputerowy wylicza możliwy czas osiągnięcia aktywności poniżej limitu 

umożliwiającego wypisanie pacjenta i opuszczenie oddziału szpitalnego (poniżej pewnego progu 

wartości promieniowania, który uznawany jest za bezpieczny dla otoczenia). Optymalizuje to 

planowanie prowadzenia terapii na oddziale a dodatkowo, dzięki możliwości zdalnego sterowania, 

zwiększa bezpieczeństwo radiacyjne personelu – personel medyczny nie styka się bezpośrednio 

z promieniującym pacjentem. Zmierzone wartości są przesyłane do centralnego systemu 

komputerowego za pomocą sieci i służą do graficznego przedstawienia wyników na planie oddziału.  
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2. MATERIAŁ I METODY:  

Rocznie, w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, jodem 

promieniotwórczym leczonych jest około 1200 chorych z rozpoznaniem ZRT. Około 10% z tych 

chorych leczonych jest z powodu jodochwytnych przerzutów odległych. Ocenie poddawani są chorzy 

z rozpoznaniem zróżnicowanego raka tarczycy, u których ogniska nowotworowe wykazują 

jodochwytność i u których stymulacje jodochwytności osiągnięto poprzez podanie rhTSH.  

Pierwsza część zadania polega na ciągłym pomiarze aktywności i dawki promieniowania od momentu 

podania pacjentowi kapsułki terapeutycznej (od pierwszej godziny pobytu na Oddziale ZMN) aż do 

chwili opuszczenia przez pacjenta oddziału. Na podstawie tych pomiarów, oszacowane zostaną dawki 

promieniowania na całe ciało pacjenta. W chwili obecnej, od momentu uruchomienia systemu 

(Kwiecień 2017 r.), zebrano pomiary dla ok. 870 pacjentów.  

Równolegle do pomiarów z systemu PADOS prowadzi się pomiary próbek krwi. Pobór wykonuje się  

w ściśle określonym reżimie czasowym:  po 2, 6, 24, 48 i 70 godzinach od podania 

radiofarmaceutyku. Pomiary radioaktywności wykonywane są przy użyciu komory studzienkowej 

ISOMED1010, znajdującej się w komorze laminarnej MEDI 2000 w Pracowni Radioimmunochemii 

Zakładu Medycyny Nuklearnej i Onkologii Endokrynologicznej IO. Obecna baza to pomiary próbek 

krwi dla 141 pacjentów. 

Dla zwiększenia statystyki badań oraz ze względu na dużą zmienność osobniczą, pomiary zarówno dla 

próbek krwi jak i dla systemu dozymetrycznego monitorowania pacjenta, są kontynuowane. 

3. ANALIZA WYNIKÓW: 

 

Obecnie planuje się: 

- kontynuację obu typów pomiaru celem zwiększenia wydolności statystyki badań, 

- analizę pomiarów w celu selekcji wyników odstających, 

- analizę pomiarów, pod kątem wyboru takiej grupy pacjentów, w której pacjent posiada pomiar 

podwójny, czyli niezależny zarówno w systemie PADOS jak i dla próbek krwi, 

- przeprowadzenie analizy krzywych dozymetrycznych dla pacjentów otrzymanych przez pomiar 

w systemie PADOS w celu określenia dawek promieniowania na całe ciało dla pacjentów po terapii I-

131, 

- przeprowadzenie analizy dla próbek krwi w celu określenia dawek promieniowania na szpik kostny 

dla pacjentów po terapii I-131, 

Uzyskane wyniki pomiarów umożliwią:  

(1) wyznaczenie czynnika określającego biodystrybucję radiofarmaceutyku w ciele pacjenta (tzw. 

efektywny czas zaniku Teff oraz biologiczny Tbiol ); 

 (2) wyznaczenie całkowitej aktywność skumulowaną we krwi pacjenta (Abl ) po podaniu 

radioaktywnego jodu I-131; 

 (3) oszacowanie rzeczywistej całkowitej dawki pochłoniętej (DRM) przez szpik kostny, krew i ciało 

pacjenta w wyniku terapii izotopowej, na podstawie dopasowania odpowiednich modeli 

matematycznych.  
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4. WNIOSKI: 

Do chwili obecnej wykonano wstępną analizę biokinetyki I-131 we krwi pacjenta która wykazała, że 

największy procent aktywności zostaje wydalony przez pacjentów w pierwszych 24 h po podaniu 

radiofarmaceutyku. Biokinetyka I-131 u większości pacjentów w populacji ze zdiagnozowanym ZRT 

przebiega w różnym tempie, niemniej jednak w pewnej grupie zaobserwowano nieswoisty wolny 

spadek radioaktywności we krwi. Charakter spadku zarówno dla pomiarów z krwi jak i dla całego 

ciała wydaje się być porównywalny – można go opisać tym samym modelem matematycznym.   

 

3.4. Doskonalenie systemów klasyfikacji i oceny zaawansowania nowotworów w oparciu 

o wskaźniki molekularne i obrazowe 
 

3.4.1. Ocena poziomu metabolizmu węzłów chłonnych szyjnych u chorych z nowotworami 

zlokalizowanymi w obrębie szyi za pomocą PET-TK z dodatkową akwizycją o wysokiej 

rozdzielczości 
Kierownik: A. d’Amico 

I. Gorczewska, K. Składowski, A. Wygoda, A. Florczak, M. Di Pietro 

 

3.4.2. Ocena charakteru nowotworowego lub nienowotworowego zmian z podwyższonym 

metabolizmem glukozy przy pomocy wielofazowej akwizycji PET 

Kierownik: A. d’Amico 

A. Florczak, I. Gorczewska, M. Tuska-d’Amico, M. Di Pietro, B. Bobek-Billewicz, K. Składowski, 

A. Wygoda         

 

Od stycznia 2014 r. wykonano 561 badań PET z dodatkową akwizycją o wysokiej rozdzielczości 

w obrębie szyi, u chorych z nowotworami głowy i szyi. W tej grupie znajduje się 174 chorych, którzy 

mieli wykonane 3 lub więcej badań PET/CT:  wyjściowo oraz w trakcie leczenia. 

Aktualnie zbierane są dane kliniczne dotyczące klasyfikacji TNM i immunoistochemicznej obecności 

DNA HPV i dodatkowych biomarkerów chorób współistniejących oraz rokowań. 

Obrazy PET i TK (i ewentualnie MR) będą poddane segmentacji dla określenia granicy  

i objętości guza. 

Sukcesywnie we współpracy z wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej 

przeprowadzona zostanie kalkulacja dużych zbiorów danych w zakresie cech ilościowych guza na 

podstawie obrazu PET (analiza radiomiczna, ang. Radiomics), a następnie ich analiza wykorzystana 

będzie do identyfikacji biomarkerów, które odzwierciedlają dane biologiczne raka (np. 

w różnicowaniu pomiędzy wznową i zmianami popromiennymi, rokowania, obecność HPV itp.). 

 

Zastosowane zostaną metody analizy obrazu i segmentacja już opracowanych  w analizie radiomicznej 

guzów piersi wykonanych w 2018 r: 

  

1.     Damian Borys, I. Gorczewska, O. Chrabański, M. Jarząb, A. d'Amico. Determining the 

influence of patient's positioning in PET/CT breast examination on the selection of the 

contouring algorithm. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2018 vol. 45 iss. 1 suppl., s. S691-

S692 

  

2.     I. Gorczewska, Damian Borys, O. Chrabański, M. Jarząb, A. d'Amico. Supine/prone patient 

position significantly affects primary breast cancer quantification on FDG PET/CT 

acquisition. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2018 vol. 45 iss. 1 suppl., s. S252 

 

Eksperyment zakłada, że analiza radiomiczna będzie w stanie zidentyfikować biomarkery  PET, 

co będzie miało zastosowanie w różnicowaniu pomiędzy wznową i zmianami popromiennymi, 

w określeniu rokowania oraz dla nieinwazyjnej oceny obecności HPV. 
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Prowadzone działania były kontynuacją wcześniejszych analiz pod tytułem „Ocena poziomu 

metabolizmu węzłów chłonnych szyjnych u chorych z nowotworami zlokalizowanymi  

w obrębie szyi za pomocą PET-TK z dodatkową akwizycją o wysokiej rozdzielczości”.  

W roku 2019 planowana jest kontynuacja prac w zakresie projektu „Analiza radiomiczna nowotworów 

głowy i szyi na podstawie obrazów PET-TK”. 

 

Wyniki projektu będą opublikowane w czasopismach z Impact Factor. 

 

 

3.5. Mikrośrodowisko guza, komórki macierzyste, waskulogeneza oraz niestabilność genetyczna 

jako czynniki odpowiadające za heterogenność guzów litych 

 

3.5.1. Waskulogeneza i komórki macierzyste indukowane środowiskiem guza jako czynniki 

rokownicze  raka jelita grubego w oparciu o wykorzystanie mikromacierzy tkankowych 

Kierownik: D. Lange 

A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, M. Zeman, M. Śmieszek, J. Simek, J. Młynarczyk-Liszka, 

T. Kącik, D. Lange 

 

Celem badania jest wykazanie zależności między ekspresją komórek macierzystych (CD 133), 

obecnością komórek inicjujących komórki guza (CXCR-4) i waskulogenezą, a  gorszą odpowiedzią na 

leczenie i złym rokowaniem związanym z wystąpieniem przerzutów. 

 

Heterogenność guzów, w tym także raków jelita grubego sprawia, że zastosowanie tych samych metod 

leczenia do identycznych guzów pod względem histologicznym, TNM, czy gradingu przynosi różne 

rezultaty. Możliwość ustalenia czynników warunkujących gorszą odpowiedź na leczenie czy też 

pojawienie się przerzutów pozwoliłaby na zastosowanie spersonalizowanych metod postępowania. 

Badania ostatnich lat ujawniły obecność w podścielisku guza komórek macierzystych colorectal 

cancer stemm cells (CRC) oraz komórek zwanych tumor-initiating cell (Co-TIC), których obecność 

związana jest z gorszym rokowaniem. W ścianie jelita objętej procesem nowotworowym obserwujemy 

mikroskopowo włóknienie, stan zapalny oraz często martwicę. Porównanie tkanek  guzów jelita 

grubego poddanych leczeniu jak i tych, u których leczenia nie zastosowano (z podziałem na dwie 

podgrupy : z przerzutami i bez przerzutów do węzłów chłonnych) wydaję się być istotną obserwacją 

dla ustalenia czynników rokowniczych i prognostycznych. 

 

Badanie ma charakter retrospektywny. Plan zakładał zbadanie 200 przypadków. Zebraliśmy materiał 

obejmujący 193 przypadki raka jelita grubego, podzielonych na dwie zasadnicze grupy: pierwszą 

stanowią pacjenci, którym najpierw usunięto guz, a potem zastosowano leczenie (NRT), w tej grupie 

znajdują się przypadki  z przerzutami do węzłów chłonnych i bez, w proporcji po ok. 50%. Druga 

grupa to pacjenci u których zastosowano leczenie przedoperacyjne (RT), w tej grupie także znajdą się 

pacjenci podzieleni na dwie podgrupy ze względu na obecność przerzutów do węzłów chłonnych 

w proporcji 50/50.  Zakupione zostały przeciwciała do wykonania badań IHC (CD 133, CXCR-4). 

Podoplanina i cz.VIII jako bardziej specyficzny (wybiórczo barwiący) naczynia krwionośne. 

Przygotowane zostało 193 przypadki raków jelita grubego operowanych i ocenianych w Instytucie 

Onkologii w latach 2006-2010. Wybrany materiał w postaci bloczków i szkiełek poddany został 

ponownej ocenie histopatologicznej pod kątem dostępności materiału tkankowego (reprezentatywny 

fragment guza wraz ze ścianą  i otaczającą tkanką tłuszczową). Materiał został ponownie skrojony. 

Z każdego bloczka tkankowego wykonano jedno barwienie hematoksyliną-eozyna, celem uzyskania 

świeżego przekroju niezbędnego do oceny dostępnego materiału i wykonania skanów preparatów. 

Zeskanowaliśmy 92 praparaty jelit, które nie zostały poddane leczeniu przedoperacyjnemu.  

Wszystkie przypadki (wybrane bloczki zawierające utkanie guza) zostały skrojone w całości w celu 

wykonania barwień przeciwciałami podoplanina,  i cz. VIII. Następnie wykonaliśmy bloczki 

parafinowe zawierające utkanie guza, po 3 kory (mikromacierze tkankowe) z każdego przypadku. 

W każdym bloczku znalazło się maksymalnie 60 korów, czyli materiał od 20 pacjentów. Bloczki te 

zostały skrojone i zabarwione immunohistochemicznie przeciwciałami CD133 i CXCR-4. 
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Wykonane preparaty zostały zeskanowane. Ze skanów wykonaliśmy zdjęcia z miejsc hot-spot 

zawierających największe zagęszczenie poszukiwanych elementów utkania guza. 

Tak przygotowany materiał został poddany analizie statystycznej.  

Na chwilę obecną jest ukończona analiza naczyń krwionośnych i limfatycznych. Dużym problemem w 

ocenie okazała się analiza obecności komórek macierzystych, które powinny zostać uwidocznione 

przeciwciałem CD133 i CXCR-4. Reakcje zostały przeprowadzone zgodnie ze specyfikacją ale ich 

ocena naszym zdaniem nie jest do końca miarodajna. Postanowiliśmy powtórzyć te barwienia po 

skontaktowaniu się z producentem przeciwciał. Podobne problemy odnotowaliśmy w zadaniu 

badawczym dotyczącym obecności komórek macierzystych w rakach piersi.  

Wstępne wyniki: 

Pacjenci zostali podzieleni na kategorie  

RTW(+)- po radioterapii z przerzutami do węzłów chłonnych, 50 przypadków 

RTW (-)- po radioterapii bez przerzutów do węzłów chłonnych, 51 przypadków 

NRTW(+)- bez radioterapii z przerzutami do węzłów chłonnych, 45 

NRTW(-)- bez radioterapii bez  przerzutów do węzłów chłonnych 47 

Oceniając naczynia, zarówno krwionośne jak i limfatyczne podzieliliśmy je pod względem wielkości 

na cztery kategorie (naczynia najmniejsze, małe, średnie i duże) 

Ocenie poddano gęstość i średnicę naczyń oraz profile naczyń, które z punktu widzenia dostępnych 

publikacji mają najważniejsze znaczenie. 

Przedstawione poniżej wyniki dotyczą jedynie parametrów, w których zauważyliśmy znaczące 

różnice.  

 

Naczynia krwionośne 

-średnica małych  naczyń  była większa w przypadkach po radioterapii z przerzutami do węzłów 

chłonnych (RTW(+)) 

-współczynnik określający krągłość naczyń był większy w przypadkach w których wystąpiły przerzuty 

do węzłów chłonnych bez względu czy zastosowano RT czy nie  

-współczynnik wydłużenia naczyń wzrastał dla przypadków w których wystąpiły przerzuty, bez 

różnicy czy zastosowano RT terapię 

-współczynnik wypełnienia był większy w przypadkach z przerzutami do węzłów chłonnych, bez 

względu czy stosowano RT terapii 

-współczynnik wydłużenia większy dla RTW(+) niż RTW(-) 

-współczynnik wypełnienia jest większy dla RTW(+) niż NRT, bez względu na stan węzłów 

-współczynnik okrągłości jest większy dla RTW(+) niż NRT, bez względu na stan węzłów 

 

Naczynia limfatyczne analiza profili naczyń: 

Gęstość 

-najmniejsze, średnie i duże naczynia wykazały większą gęstość w przypadkach po radioterapii 

z obecnością przerzutów (RTW(+)) niż po radioterapii bez przerzutów do węzłów chłonnych (RTW(-)) 

 

Indeks rozgałęzień (IR) 

-najmniejsze naczynia miały  IR wyższy w przypadkach RTW(+) niż RTW(-) 

-średnie naczynia miały większy IR większy w RTW(+) niż w NRT 

 

 

 

Analizując profile naczyniowe dla poszczególnych grup naczyń wykazano: 

1. Naczynia najmniejsze 

pole powierzchni: większe dla RTW(+) niż RTW(-) 

średnica : większe dla RTW(+) niż RTW(-) 

okrągłość: mniejsza dla RTW(+) niż RTW(-) 

wydłużenie: mniejsze dla RTW(+) niż RTW(-) 

wypełnienie: większe dla RTW(+) niż RTW(-) 

2. Naczynia małe 

pole powierzchni: większe dla RTW(+) niż RTW(-) 
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okrągłość: mniejsza dla RTW(+) niż RTW(-) 

wydłużenie: mniejsze dla RTW(+) niż RTW(-) 

wypełnienie: większe dla RTW(+) niż RTW(-) 

3. Naczynia średnie 

wydłużenie: mniejsze dla RTW(+) niż RTW(-) 

4. Naczynia duże 

wydłużenie: większe  dla RTW(+) niż RTW(-) 

 

Wstępną analizę dołączono do wersji elektronicznej w postaci wykresów i tabel. Wyniki mają 

charakter wstępny i wymagają jeszcze przeprowadzenia dodatkowych analiz. 

 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji. 

 

Image analysis. 

Color image files, written in *.tiff format were analyzed. After color deconvolution, DAB-stained 

profiles were measured processed using QWin v.3.0 software. DAB detection procedure was applied 

in RGB color space. After rejecting of blank field and glands, mean density of  vessels per 1mm2 was 

calculated. Then vascular [profiles were measured, and according to Less et al. [Less JR, Skalak TC, 

Sevick EM, Jain RK. Microvascular architecture in a mammary carcinoma: branching patterns and 

vessel dimensions. Cancer Res. 1991 Jan 1;51(1):265-73.] the vessels were classified, according to 

their equivalent diameter as: a. smallest – below 10 microns, b. small – from 10 to 20 microns, c. 

medium-sized 20-50 microns, d. large - over 50 microns. Estimated parameters were presented in 

Table below. 

Vessel density Number of accepted vessels, excluding blank field, glands, large and poorly 

defined  vessels. 

Percentage of vessels Percentage of each size of vessels 

Branching index No of smaller vessels per area/No of larger vessels per area 

Vessel area Area calculated from amount of pixels inside profile 

Equivalent diameter Diameter  calculated from area 

Length Maximal dimension of vessel 

Breadth Minimal dimension of vessel 

Perimeter Number of profile external pixels  

Convex perimeter Perimeter calculated (not measured) excluding irregularities of profile 

Elongation Length/Breadth 

Roundness Perimeter of circle with the same area of profile /perimeter  

Fullness Square root from [Convex perimeter/Perimeter] 

 

Statistics was calculated using PAST software. Normality of data distribution was assessed with 

Shapiro Wilk statistics, and because of  niezgodności with normal distribution, the nonparametric 

statistics was appropriate. Intergroup comparisons were calculated using Mann-Whitney pairwise 

tests. Graphical presentation was done using violin plots. 
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Results 

PDPN 

Vasculature  

1. Distribution according to diameter 

nRT Smallest 

vessels<10μm 

Small vessels 10-20 

μm 

Medium-sized vessels 

20-50 μm 

Large vessels >50 μm 

No of 

image 

files/cases 

27 

Parameter No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] 

Min-Max 14-963 26-84 10-424 7-39 7-216 3-31 0-40 0-17 

Mean 171 58 69 24 38 14 8 4 

±SD 181 14 82 7 44 7 9 4 

Median 122 59 51 25 20 13 6 3 

Quartiles 81-233 48-69 24-82 18-28 16-48 10-20 2-10 1-5 

 

RT+LN 

negative 

Smallest 

vessels<10μm 

Small vessels 10-20 

μm 

Medium-sized vessels 

20-50 μm 

Large vessels >50 μm 

No of 

image 

files/cases 

21 

Parameter No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] 

Min-Max 32-734 59-87 4-97 6-27 3-27 1-17 0-7 0-12 

Mean 172 75 33 16 11 7 2 2 

±SD 155 7 21 5 6 4 2 3 

Median 123 75 28 16 11 6 2 1 

Quartiles 73-227 72-80 18-43 13-20 7-16 4-10 0-23 0-2 

 

RT+LN 

positive 

Smallest 

vessels<10μm 

Small vessels 10-20 

μm 

Medium-sized vessels 

20-50 μm 

Large vessels >50 μm 

No of 

image 

files/cases 

19 

Parameter No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] No per 

mm2 

[%] 

Min-Max 10-578 35-81 2-353 12-42 5-146 3-38 0-32 0-6 

Mean 265 59 122 26 46 13 10 2 

±SD 187 11 107 7 38 9 10 2 

Median 250 59 86 26 34 10 6 2 

Quartiles 79-443 52-65 32-194 23-29 8-73 7-14 2-19 1-4 

 

Comparison of : 

a. smallest vessel density 
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3.5.2 Ekspresja CD133, ALDH-1 i neowaskulogeneza jako czynniki rokownicze w rakach piersi 

Kierownik: D. Lange 

A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, K. Widera, K. Cedor,  K. Czyż, M. Wesołowski, 

J. Młynarczyk-Liszka, M. Środa, D. Lange 

 

Ocena zależności obecności komórek macierzystych, ryzyka pojawienia się przerzutów i zjawiska 

waskulogenezy w guzach piersi i węzłach chłonnych. 

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u  kobiet na całym świecie. Mimo obszernej 

wiedzy i olbrzymiego doświadczenia w diagnostyce i terapii nadal wskaźniki zapadalności 

i umieralności są zbyt wysokie. Podejmowane są próby korelacji różnych czynników kliniczno-

patologicznych, które pozwolą lepiej poznać biologię guzów. Olbrzymia heterogenność guzów, także 

w obrębie tych samych typów molekularnych sprawia, że stosowanie schematów leczenia nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. Po nadziejach związanych ze spersonalizowanym leczeniem, nowe,  niemal 

co roku ustalane poziomy ekspresji Ki 67, czy zmiany w interpretacji ekspresji receptorów 

sterydowych wydają się nie być rozwiązaniem. Badania nad obecnością komórek macierzystych 

indukowanych przez podścielisko guza wydają się obiecujące. Zagadnienie waskulogenezy i jej 

związek z przerzutowaniem w raku piersi jest zjawiskiem nadal do końca niewyjaśnionym. Ciekawe 

wydaje się powiązanie wzmożonej waskulogenezy z obecnością komórek macierzystych w kontekście 

czynników złego rokowania związanego z pojawieniem się przerzutów. Jeszcze bardziej interesujący 

wydaje się fakt zaobserwowania tych zjawisk w materiale z grubej igły, który na obecnym etapie 

diagnostyki jest podstawowym źródłem informacji o guzie, na którym opiera się rokowanie i leczenie.  

 

Badanie ma charakter retrospektywny i obejmuje 100 przypadków raka piersi.  

Zebraliśmy materiał z biopsji gruboigłowej i pooperacyjny (50 przypadków, które nie zostały poddane 

terapii przedoperacyjnej i 50 przypadków poddanych terapii neoadjuwantowej) pacjentek 

operowanych  i diagnozowanych w Instytucie Onkologii w Gliwicach, w latach 2006-2012. Każda 

grupa zawiera część przypadków z przerzutami do węzłów chłonnych. Materiał został wybrany 

i poddany ponownej ocenie histopatologicznej. Dużą trudnością w skompletowaniu materiału było 

zebranie jednolitej pod kątem histologicznym grupy pacjentek,  które miały w naszym Instytucie 

zarówno diagnostykę wstępną (grubą igłę) jak i zabieg operacyjny po leczeniu lub przed leczeniem. 

Okazuje się, że migracja pacjentek między ośrodkami jest bardzo duża.  

Zakupione zostały przeciwciała CD133, ALDH-1. 

 

Podczas kompletowania bloczków zawierających materiał obecny na szkiełkach musieliśmy 

zrezygnować z wielu przypadków ze względu na braki bloczków oraz z uwagi na skrojenie materiału 

dostępnego na bloczkach.  Posiadając doświadczenie po opracowaniu innego materiału do 

prowadzonego równolegle zadania badawczego (dotyczącego jelita grubego), okazało się, że 

niemożliwe jest wykonanie mikromacierzy z biopsji gruboigłowej wybranych do analizy guzów. 

Materiał z grubej igły jest zbyt skąpy i zbyt cienki, kruszył się i odstąpiliśmy od tej części badania.  

Ogółem do analizy, po odrzuceniu przypadków niekompletnych wybrano  70 przypadków. 

Przypadki zostały podzielone na jednorodne grupy: 

 A. Grupa I, guzy piersi bez wstępnego leczenia chemioterapią, z węzłami chłonnymi bez przetrzutów 

(20 przypadków). 

B. Grupa II, guzy piersi po chemioterapii, z węzłami chłonnymi bez przerzutów (25 przypadków) 

C. Grupa III, guzy piersi po chemioterapii, z węzłami chłonnymi w których obecne były przerzuty (25 

przypadków). 

Na tak wyselekcjonowanym materiale jednorodnych grup pod względem histologicznym i sposobie 

przeprowadzonego leczenia przedoperacyjnego, wykonaliśmy najpierw barwienie 

immunohistochemiczne z całych bloczków a następnie przygotowane zostały mikromacierze 

tkankowe, wykonano po  trzy kory z  każdego przypadku (guza). Całe bloczki parafinowe skrojone 

zostały na barwienie immunohistochemiczne podoplaniną i czynnikiem von Villebranda (Czynnik 

VIII). Podoplanina uwidoczniła naczynia limfatyczne, a czynnik VIII naczynia krwionośne. 
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Przeciwciało CD34 pierwotnie przewidziane do tego badania zostało zamienione na cz.VIII, ponieważ 

w aktualnym piśmiennictwie badacze podkreślają większą wartość zastosowania cz. VIII jako 

przeciwciała bardziej specyficznego dla naczyń krwionośnych. 

Z przygotowanych bloczków po wykonaniu mikromacierzy wykonaliśmy barwienie przeciwciałem 

CD133. Zrezygnowaliśmy z barwienia ALDH-1 ponieważ podczas przeprowadzania prób w pracowni 

ZPN nie uzyskaliśmy efektów na dostatecznie dobrym poziomie, wyniki reakcji barwnych były  

niespecyficzne. 

Po wybarwieniu wszystkich przygotowanych skrawków tkankowych preparaty zostały zeskanowane. 

Ze skanów wykonaliśmy zdjęcia hot-spotów reakcji barwnych. Tak przygotowany materiał został 

poddany analizie komputerowej.  

 Z analizy został wyłączony materiał zawierający barwienie przeciwciałem CD133, które miało 

zidentyfikować komórki macierzyste. Naszym zdaniem reakcja jest niemiarodajna i niespecyficzna. 

Pomimo prawidłowo wykonanego  barwienia nie można odróżnić komórek nabłonka, raka 

i ewentualnych komórek macierzystych obecnych w materiale.  Podejmiemy w najbliższym czasie 

ponowne próby barwienia tym przeciwciałem, na tym samym materiale zachowanym w bloczkach 

parafinowych stosując inne warunki podczas barwienia dopuszczalne wg specyfikacji produktu. 

Zadowalające efekty reakcji barwnych otrzymaliśmy w przypadku barwienia podoplaniną i cz. VIII. 

Zebrany materiał jest obecnie na etapie analizy statystycznej. 

 

W grupie pacjentek, które nie zostały poddane terapii neoadjuwantowej w przypadkach, w których 

wystąpiły przerzuty spodziewamy się większej ilości „nowotworowych” naczyń, których obecność 

będzie korelowała z ekspresją komórek macierzystych, w przeciwieństwie do przypadków bez 

przerzutów. 

W grupie pacjentek poddanych terapii neoadjuwantowej spodziewamy się, że gorszej odpowiedzi na 

leczenie, w postaci przetrwałych komórek guza, będzie towarzyszyła ekspresja komórek 

macierzystych, które powinny ujawnić się w guzie, w zachowanych przerzutach w węzłach chłonnych, 

czemu powinna towarzyszyć  nasilona „nowotworowa” wasculogeneza.  

Porównanie wartości materiału z grubej igły z materiałem pooperacyjnym będzie bardzo interesujące 

i takich wniosków w piśmiennictwie nie znalazłam. 

 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji. 

 

 

3.5.3 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 

Kierownik: D. Lange 

M. Biskup-Frużyńska, A. Stanek-Widera, B. Nikiel, A. Kopeć, T. Rutkowski, M. Śnietura, D. Lange 

 

Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi (Head and Neck Squamous Cell Carcinoma - HNSCC), w tym 

jamy ustnej i gardła środkowego (Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma - OPSCC) jest 6-tym 

najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. Częstość HNSCC związanego 

z infekcją wirusem HPV wysokiego ryzyka (HR-HPV (+) HNSCC) znacząco wzrosła w ostatnich 20 

latach, podczas gdy częstość występowania HR-HPV(-) HNSCC stale spada. Pacjenci z grupy HR-

HPV(+) mają lepsze rokowanie pomimo zwykle większego zaawansowania choroby w momencie 

diagnozy. 

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że rozwój, progresja, wznowa i powstawanie przerzutów 

HNSCC zależy od małej populacji komórek - nowotworowych komórek macierzystych (Cancer Stem 

Cells - CSC). Po raz pierwszy zostały one zidentyfikowane w ostrych białaczkach szpikowych, 

w 1997 roku, a w guzach litych w 2003 roku. Udowodniono, że są oporne na radio- i chemioterapię  

i mogą odtwarzać masę guza z zachowaniem pełnej heterogenności z niewielkiej liczby komórek. 

U części pacjentów chorych na HNSCC przebieg jest jednak zaskakująco niepomyślny pomimo 

dodatniego statusu HR-HPV. 
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Potrzebne są nowe biomarkery ułatwiające identyfikację zmian o gorszym rokowaniu, aby 

zoptymalizować postępowanie z pacjentami. CD44 i ALDH1 to badane w nowotworach złośliwych od 

ponad 20 (CD44), 8 (ALDH1) i 4 lat (CD98) markery CSC. 

CSC stanowią również obiecujący potencjalny punkt uchwytu dla nowych terapii lekowych. 

 

Badanie ma charakter retrospektywny. Materiał stanowią wycinki z biopsji oraz tzw. „duży” materiał 

pooperacyjny z raków błony śluzowej gardła środkowego: 53 HPV(+) oraz 39 HPV(-) pacjentów 

diagnozowanych i leczonych w Instytucie Onkologii w Gliwicach w latach 2002-2016. Jednym 

z warunków zakwalifikowania do badania była radioterapia jako element schematu leczenia.  

Zakupione zostały nowe przeciwciała: ALDH1 i CD98. Wykonano testy i kalibracje przeciwciał oraz 

badanie pilotażowe na mikromacierzy tkankowej zawierającej wycinki z 10 przypadków raków 

płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi. Preparaty będące przedmiotem badania zostały poddane 

ponownej ocenie histopatologicznej. Dokonano identyfikacji DNA wirusa HPV wysokiego ryzyka 

metodą PCR. Zostały wykonane i ocenione barwienia immunohistochemicze: Ki67, CD44, ALDH1, 

CD98. Oceniony był odsetek procentowy komórek wykazujących dodatnią reakcję oraz intensywność 

reakcji barwnej. Wszystkie preparaty mikroskopowe (po 5 dla każdego z 92 przypadków) zostały 

zeskanowane, a następnie dokonano powtórnej oceny ww. parametrów metodą cyfrową.  

Zebrane dane zostaną poddane analizie statystycznej w celu oceny korelacji ekspresji markerów 

komórek macierzystych ze statusem HPV, zaawansowaniem choroby w momencie wykrycia, jej 

przebiegiem i reakcją na leczenie u pacjentów chorych na raka gardła środkowego. 

 

Na podstawie analizy literatury wydaje się, że odsetek procentowy komórek CD44 (+), ALDH1 (+) 

i CD98 (+) powinien mieć negatywną wartość prognostyczną w rakach jamy ustnej i gardła 

środkowego. Pacjenci z grupy HR-HPV(+) prawdopodobnie będą mieć niższy odsetek komórek 

CD44(+), ALDH1 (+) i CD 98(+) niż pacjenci HR-HPV(-). Jeśli badanie wykazałoby, że u części 

pacjentów HR-HPV(+) z chorobą o niekorzystnym przebiegu odsetek komórek wykazujących 

dodatnią reakcję byłby niski, mogłoby to sugerować, że istotna jest nie tylko ilość CSC, ale również 

ich fenotyp - prawdopodobnie odmienny w tej grupie chorych.  

 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem pracy doktorskiej i publikacji. 

 

 

3.5.4 Ocena niestabilności mikrosatelitarnej w raku jelita grubego 

Kierownik: D. Lange 

E. Zembala-Nożyńska, B. Nikiel, J. Huszno, Z. Kołosza, E. Nowara, D. Lange 

 

Rak jelita grubego,  poza tradycyjną drogą rozwoju ze zmiany prekursorowej jaką jest gruczolak  

z dysplazją , opartej o zaburzenia niestabilności chromosomalnej, powstaje również w mechanizmie 

zaburzeń genów naprawczych DNA (MMR-mismatch repair) Mikrosatelity jako krótkie powtórzenia 

DNA (1-6 par nukleotydów) ulegają skróceniu lub wydłużeniu na skutek braku kontroli ich naprawy. 

Zaburzenie prowadzi do kancerogenezy. Mechanizm obserwowany jest poza rakiem jelita grubego 

również w nowotworach złośliwych żołądka, endometrium.  Najlepiej poznanym zaburzeniem jest 

zespół Lyncha (ok. 2-4 % raków jelita grubego) na podstawie którego zdefiniowano geny 

odpowiedzialne za zjawisko określane niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-microsatellite 

instability). Zjawisko to obserwowane jest również  w blisko 15 % raków sporadycznych jelita 

grubego. Może mieć charakter dziedziczny, za który odpowiadają   geny niestabilności satelitarnej, 

takie jak MLH1, MSH2, PMS1, PMS2, MSH6 lub niedziedziczny na zasadzie uszkodzenia 

somatycznego genów MMR ,o charakterze hypermetylacji promotora MLH1. Geny te posiadają swoje 

odpowiedniki białkowe i mogą być wykrywane metodami immunohistochemicznymi. 

Na podstawie obserwacji zauważono, że raki podlegające zaburzeniom niestabilności mikrosatelitarnej 

charakteryzują się częściowo odmienną histokliniką i lepszym rokowaniem. Ponadto wymagają 

innego postępowania leczniczego.  
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Wśród cech klinicznych, są to guzy częściej zlokalizowane po prawej stronie okrężnicy, dotyczą 

młodszej grupy pacjentów, rzadziej przerzutują i mają lepsze rokowanie. W obrazie histologicznym są 

to guzy gorzej zróżnicowane z naciekiem typu rdzeniastego, naciekowi raka często towarzyszy naciek 

limfocytarny, łącznie z naciekiem spotykanym w chorobie Crohna, komórki  raka  wydzielają śluz, 

mogą zawierać komponent zmiany prekursorowej o charakterze polipa ząbkowanego. 

W Amsterdamie w 1998 roku (2 modyfikacja) określono szczegółowe kryteria podejrzenia  

występowania niestabilności mikrosatelitarnej u pacjenta w oparciu między innymi o dokładny 

wywiad rodzinny, które następnie poszerzono w  Bethesda w 2004 roku ( kryteria zmodyfikowane). 

Obecność niestabilności mikrosatelitarnej wywołuje inną wrażliwość na chemioterapeutyki. 

Udowodniono brak odpowiedzi na fluorouracyl i wrażliwość na irynotekan.  

Celem badania było wyszukanie wśród przypadków jelita grubego, leczonych w I.O w Warszawie, 

Oddział w Gliwicach,  podejrzanych  o występowanie  niestabilności mikrosatelitarnej. 

Materiał i metoda 

Analiza kliniczno-morfologiczna miała charakter retrospektywny.i opierała się na badaniach 

immunohistochemicznych z użyciem zestawu badań firmy DAKO ( MLH1, MSH6, PMS2)  i Roche 

(MSH2). W doborze przypadków kierowano się uproszczonymi kryteriami potencjalnego ryzyka 

występowania zaburzeń w zakresie genów naprawczych DNA (przynajmniej jedno kryterium), do 

których należały: wiek pacjenta (poniżej 50 r. życia), lokalizacja guza w proksymalnym odcinku jelita 

grubego, cechy histologiczne raka gruczołowego: obfite wydzielanie śluzu, obecność obfitego nacieku 

limfocytarnego typu Crohna, rak rdzeniasty jelita grubego . Wybrano 45 pacjentów, spełniających 

minimum jedno z podanych kryteriów. Przeprowadzono badanie immunohistochemiczne 

z zastosowaniem białek niestabilności mikrosatelitarnej MLH1, MSH2, PMS2, MSH6. Brak reakcji 

jądrowej z przeciwciałem w nacieku raka sugerował występowanie niestabilności mikrosatelitarnej.   

W trzecim etapie badań oceniono 49 chorych, leczonych w 2017 r. w Instytucie Onkologii, Oddział 

Gliwice. 

Wyniki zestawiono poniżej. 

Wyniki badań III etapu: 

Tab. 1.  Wiek chorych z analizowanych grup. Grupa niestabilności mikrosatelitarnej 

 Grupa niestabilności 

mikrosatelitarnej 

Grupa kontrolna bez 

niestabilności  

Liczba przypadków 13 36 

Płeć F 9 (69%) F 10 (27,78%) 

M 4  (31%) M 26 (72,22%) 

Minimum 58 28 

Maksimum 77 85 

Średnia 67, 38 66,08 

Standardowy błąd 

średniej 

1,71 2,34 

Odchylenie 

standardowe 

6,16 14,04 

Mediana 67 71 

Porównanie (Mann-

Whitney) 

p=0,58 NS 

 

Wiek chorych z obu grup nie wykazywał znamiennych różnic pomimo zdecydowanie 

większej rozpiętości w grupie kontrolnej. Grupa badana zawierała znamiennie więcej kobiet 

niż grupa kontrolna (p=0,008). 
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Charakterystyka niestabilności: 

Niestabilnosć N % 

MLH1 i PMS2 10 76,9 

MLH1, MSH2, MSH6,i 

PMS2 

3 23,1 

 

Charakterystyka zmiany nowotworowej  oraz obecności przerzutów została przedstawiona poniżej 

(Tab. 2). 

 Grupa niestabilności 

mikrosatelitarnej 

Grupa kontrolna bez 

niestabilności 

Znamienność 

statystyczna. 

 N % N %  

Obecność 

śluzu 

5 38,5 5 13,9  

 

 

 

 

 

 

 

NS 

 

Naciek 

zapalny 

2 15,4 4 11,1 

G1 2 15,4 6 16,67 

G2 6 46,1 20 55,55 

G3 5 38,5 10 27,78 

T2 2 15,4 6 16,67 

T3 10 76,9 25 69,44 

T4a 0 0 2 5,56 

T4b 1 7,7 3 8,33 

N0 8 61,5 19 52,8 

N1a 4 30,8 5 13,9 

N1b 0  1 2,8 

N1c 0  1 2,8 

N2a 1 7,7 7 19,4 

N2b 0  3 8,33 

Przerzuty 

odległe 

0 0 4 11,1 

 

Niestabilność mikrosatelitarna występowała w III etapie dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 

Niestabilności towarzyszyło niezamiennie częstsze występowanie śluzu w komórkach 

nowotworowych oraz odczynu zapalnego. Dominował stopień zaawansowania pT3  i nieznamiennie 

rzadziej obecność  przerzutów do węzłów chłonnych. Nie stwierdzano przerzutów odległych.  

 

Wniosek 

Badanie immunohistochemiczne niestabilności mikrosatelitarnej powinno być badaniem 

przesiewowym w kierunku poszukiwania cech zespołu Lyncha oraz uwzględniania chemioterapii w 

leczeniu uzupełniającym chorych. 

Publikacja ma podsumować dotychczasowe wyniki badań i obserwacji klinicznej. 

Autorzy przygotowują współpracę z oddziałami diagnostyczno-leczniczymi w celu wdrożenia oceny 

niestabilności mikrosatelitarnej  i wyboru dalszego postępowania klinicznego. 
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3.6. Lokalne parametry odpowiedzi immunologicznej oraz ich wpływ na rozwój guza 

nowotworowego 

 

3.6.1. Ocena czynników prognostycznych w czerniakach skóry w oparciu o skanowane 

preparaty analizowanych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem nacieku limfocytów CD3 

i CD8 

Kierownik: D. Lange 

A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, S. Pakuło, M. Śmieszek, J. Simek, M. Jaworska, B. Nikiel, 

D. Lange 

 

Celem badania jest wykazanie różnic w ocenie parametrów prognostycznych czerniaków skóry 

w mikroskopie świetlnym i obrazami skanowanymi. Wykorzystanie skanera umożliwia precyzyjną 

ocenę (pozbawioną subiektywizmu) zarówno w preparatach barwionych H-E jak i barwionych 

immunohistochemicznie podstawowych czynników prognostycznych: głębokości nacieku komórek 

guza, obecności nacieku z limfocytów i oceny indeksu mitotycznego ocenianego w 1 mm2. Ponadto 

chcemy wykazać znaczenie prognostyczne obecności subpopulacji limfocytów T: CD8  i CD3.  

 

Czerniak skóry  jest uważany za jeden z najbardziej immunogennych  nowotworów. Staranna ocena 

nacieku limfocytów w zestawieniu z innymi głównymi czynnikami prognostycznymi wydaje się być 

kluczowa na etapie precyzowania rozpoznania histopatologicznego. Obecność nacieku limfocytów 

(TILs),  jak udowodniły liczne badania na przestrzeni lat, jest ewidentnym, pojedynczym czynnikiem 

lepszego rokowania. Rozmieszczenie nacieku z limfocytów (brisk/non brisk), proporcja limfocytów T 

CD3 i CD8 oraz głębokość nacieku guza wyrażona w mm (Breslow) to najważniejsze czynniki 

rokownicze, których ocena w mikroskopie świetlnym nie jest pozbawiona subiektywizmu. 

Zastosowanie wiarygodnych i powtarzalnych narzędzi, na które pozwala digitalizacja preparatów 

zarówno barwionych hematoksyliną-eozyną (barwienie podstawowe) jak i immunohistochemicznych 

umożliwia precyzyjną ocenę, a co za tym idzie dokładniejsze zaszeregowanie pacjentów do 

odpowiednich grup ryzyka, indywidualizując terapię. W trakcie przygotowywania materiału do 

badania postanowiliśmy wzbogacić badanie o ocenę indeksu mitotycznego stosując p-ciało PHH-3, 

które w wiarygodny sposób zaznacza komórki ulegające podziałom.  Pozwoli to na obiektywną ocenę 

indeksu mitotycznego, który w czerniakach ustalany jest na obszarze 1mm 2. 

 

Badanie ma charakter retrospektywny. Materiał stanowi 89 przypadków czerniaków z lat 2001-2006, 

wśród których w 49 przypadkach wystąpiły przerzuty do węzłów chłonnych. Preparaty histologiczne 

z badanych przypadków czerniaków skóry i węzłów chłonnych (zarówno z przerzutami jak i bez 

przerzutów) zostały  skrojone ponownie, celem uzyskania świeżych obrazów, zeskanowane, poddane 

ocenie podstawowych czynników prognostycznych ze skanów: (głębokość nacieku guza, TIL, indeks 

mitotyczny - ilość mitoz w 1 mm2), porównane z pierwotną oceną histopatologiczną. W kolejnym 

etapie preparaty z guzów i węzłów chłonnych zostały poddane barwieniom immunohistochemicznym 

CD3 i CD8, PHH-3. 

 

Materiał został opracowany wg powyższych założeń. Wykonano tabelę zawierającą dane pacjentów 

i opisywanych czerniaków skóry. Tabele zostały załączone do wersji elektronicznej wniosku. 

Zamieszczono w niej dane oceny mikroskopowej jak również szczegółowe dane dotyczące oceny tych 

samych parametrów ze skanowanych obrazów używając precyzyjnych metod pomiarowych. Preparaty 

zostały skrojone i zabarwione immunohistochemicznie. Po tym etapie wykonano skany wybarwionych 

preparatów. W następnym etapie wykonano zdjęcia w hot-spotach we wszystkich wykonanych 

preparatach. Zdjęcia z hot-spotów zawierające największą liczbę limfocytów CD3 i CD8 zostały 

poddane analizie komputerowej obrazu celem dokonania obiektywnej oceny. Podobnie wykonano 

zdjęcia zawierające największą liczbę mitoz, przypadającą na 1mm kwadratowy, wybarwionych 

przeciwciałem PHH-3. Ten parametr został również poddany komputerowej analizie obrazu 

i porównany z liczbą, mitoz ocenianą w 1mm kwadratowym podczas rutynowej oceny 

histopatologicznej. 
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Na obecnym etapie po dokonaniu analizy posiadamy wnioski wstępne, które są jeszcze 

opracowywane. 

 

Wstępne wyniki z przeprowadzonej analizy: 

1. Komputerowa analiza obrazu znajduje zastosowanie w przypadku zmian o mniejszym 

stopniu zaawansowania. W przypadkach Breslow 5, nie ma znaczenia praktycznego aż tak 

precyzyjna ocena, ponieważ nie wpływa to na zmianę TNM. 

2. Określany ogólnie TILs, jako naciek z limfocytów nie koreluje z lepszym rokowaniem. 

3. Szczegółowa ocena nacieku z limfocytów z podziałem na CD3 i CD8, wykazała, brak 

korelacji z rokowaniem dla przypadków z zaawansowaniem poniżej Breslow 5. Korelacja 

ze złym rokowaniem pojawia się natomiast w przypadku nacieków CD8 w stopniu  

zaawansowania powyżej Breslow 5. 

4. Liczba mitoz w 1mm kwadratowym nie wykazała żadnej korelacji z przebiegiem 

klinicznym. 

5. Liczba mitoz wybarwionych PHH-3 silnie koreluje z gorszym rokowaniem (przeżycia 

całkowite). 

 

Oczekiwane wyniki: 

 

 wykazanie, że ocena zeskanowanych preparatów umożliwia precyzyjną oceną   

głębokości nacieku komórek guza wpływając na zmianę wcześniejszego pTNM 

 wykazanie, że ocena subpopulacji limfocytów CD3 i CD8 może mieć znaczenie 

prognostyczne 

 poprawa precyzji oceny liczby figur podziału na 1 mm2  po dokonaniu barwienia 

PHH-3. 

 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji. 
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3.6.2 Ocena „imunoscore” w rakach piersi jako czynnik o znaczeniu prognostycznym 

z zastosowaniem mikromacierzy tkankowych 

Kierownik: D. Lange 

A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, M. Śnietura, M. Turska-d’Amico, K. Widera, M. Śmieszek, 

J. Simek, A. Kopeć, R. Lamch, S. Lange 

 
Celem badania jest wykazanie znaczenia prognostycznego ilości limfocytów CD3 i CD8 w rakach 

piersi i korelacji ich obecności z innymi ważnymi czynnikami rokowniczymi takimi jak stan węzłów 

chłonnych, czy podtyp molekularny. Ponadto ocena  jakościowa i ilościowa nacieku limfocytów po 

leczeniu w guzach i w dostępnych węzłach chłonnych. 

 

Rak piersi jest głównym nowotworem u kobiet, który mimo  programów wczesnego wykrywania 

nadal nie jest wyleczalny na zadowalającym poziomie. Poszukiwanie czynników, które pozwolą we 

właściwy sposób dobrać terapię wydaję się być kluczowe. Podział raków piersi na typy molekularne 

spersonalizował leczenie, ale jego rezultatów nadal nie umiemy przewidzieć. Wynika to z dużej 

heterogenności guzów, również w podgrupach o tym samym modelu molekularnym. Badania 

ostatnich wykazały istotne znaczenie nacieku z limfocytów jako kolejnego czynnika prognostycznego, 

zwłaszcza w przypadkach raków o najgorszym rokowaniu (raków trójujemnych). Wykazano, że 

obecność nacieku powyżej 50% w stosunku do powierzchni guza ma znaczenie rokownicze. Biorąc 

pod uwagę, że stan węzłów chłonnych jest nadal najważniejszym pojedynczym czynnikiem 

rokowniczym, wydaje się być słuszne dokonanie  analizy obecności nacieku limfocytów  w różnych 

typach molekularnych z uwzględnieniem stanu węzłów chłonnych. 

 

Badanie ma charakter retrospektywny. W planach materiał stanowić miało: 120 przypadków raka 

piersi z uwzględnieniem 60 przypadków raka piersi o lepszym rokowaniu (w tym 30 przypadków 

podtypu luminalnego A i 30 przypadków raka o podtypie luminalnym B, 30 przypadków o podtypie 
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HER-2 dodatnim nieluminalnym) oraz 30 przypadków raka o złej prognozie (podtyp trójujemny). 

Analiza obejmuje materiał z grubej igły (przed leczeniem neoadjuwantowym) oraz materiał po 

leczeniu (HT, CT) z włączeniem węzłów chłonnych oraz węzłów chłonnych wartowniczych. Materiał 

został wybrany. Dokonano ponownej oceny histopatologicznej materiału. Podczas kompletowania 

bloczków zawierających materiał obecny na szkiełkach musieliśmy zrezygnować z wielu przypadków 

ze względu na braki bloczków oraz z uwagi na skrojenie materiału dostępnego na bloczkach.  

Posiadając doświadczenie po opracowaniu innego materiału do prowadzonego równolegle zadania 

badawczego (dotyczącego jelita grubego), okazało się, że niemożliwe jest wykonanie mikromacierzy z 

biopsji gruboigłowej wybranych do analizy guzów. Materiał z grubej igły jest zbyt skąpy i zbyt cienki, 

kruszył się i odstąpiliśmy od tej części badania.  

Ogółem do analizy, po odrzuceniu przypadków niekompletnych wybrano  70 przypadków. 

Przypadki zostały podzielone na jednorodne grupy: 

 A. Grupa I, guzy piersi bez wstępnego leczenia chemioterapią, z węzłami chłonnymi bez przetrzutów 

( 20 przypadków). 

B. Grupa II, guzy piersi po chemioterapii, z węzłami chłonnymi bez przerzutów (25 przypadków) 

C. Grupa III, guzy piersi po chemioterapii, z węzłami chłonnymi w których obecne były przerzuty (25 

przypadków) 

Na tak wyselekcjonowanym materiale pod kątem jednorodnych grup pod względem histologicznym 

i sposobie przeprowadzonego leczenia przedoperacyjnego, wykonaliśmy mikromacierze tkankowe, 

wykonując z każdego przypadku (guza) trzy kory. 

Tak przygotowane bloczki parafinowe zostały skrojone i zabarwione. Najpierw wykonaliśmy 

barwienie hematoksyliną-eozyna.   

Następnie wykonaliśmy barwienie immunohistochemiczne przy użyciu przeciwciał CD3 i CD8 

w tkankach z guzów we wszystkich trzech grupach. 

Wszystkie preparaty zostały zeskanowane. Ze zeskanowanych obrazów zostały wybrane miejsca hot-

spots o największej ilości wybarwionych limfocytów, oddzielnie dla CD8 i CD3, po czym wykonano 

zdjęcia hot-spotów w celu dokonania automatycznej analizy obrazu. 

Obecnie materiał jest oddany do analizy statystycznej. 

 

Dostępne badania wykazują korelację nacieku limfocytów z lepszą prognozą w rakach piersi. Brak 

w dostępnej literaturze proponowanej przez nas konstrukcji badania.  

Oczekuję, że obecny naciek z limfocytów będzie miał znaczenie prognostyczne, inne  dla każdego 

z podtypów molekularnych i powinien mieć związek z obecnością przerzutów i wielkością guza. 

Być może istotne okaże się określanie obecności nacieku z limfocytów (TIL) nie tylko w typie 

trójujemnym. 

 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji. 

 

 

3.6.3  Ocena wartości prognostycznej nacieków limfocytów T cytotoksycznych (CD3) 

i limfocytów T pamięci (CD8) w mikrośrodowisku guza z wykorzystaniem metody 

IMMUNOSCORE w grupie pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego 

Kierownik: D. Lange 

S. Pakuło, E. Stobiecka, B. Nikiel, W. Bal, M. Jaworska, D. Ponikiewska, B. Szcześniak-Kłusek, 

K. Czyż, D. Lange 

 

Do badania włączono 126 pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego w COI 

w Gliwicach. Badana grupa charakteryzuje się średnią wieku 62,384 (SD +/- 10,246), podziałem na 

płeć: kobiety 59 (46,82%), mężczyźni 67 (53,17%), stopniem zaawansowania pT: pT1-2 26 (20,6%), 

pT3-4 101 (79,4%), stopień zaawansowania pN: pN0 60 (47,62%), pN1-2 66(52,38%), stopień 

złośliwości G1 20 (15,87%), G2 94 (74,60%), G3 12 (9,53%). Ze zgromadzonego materiału 

tkankowego znajdującego się w bloczkach parafinowych wykonano mikromacierze tkankowe za 

pomocą automatycznego systemu  TMA Grand Master (dla każdego pacjenta wykonano 4 rdzenie 

średnicy 1mm pochodzące z frontu guza i części centralnej guza) Markery immunohistochemiczne 

CD3 oraz CD8 zostały oznaczone w automatycznym systemie Ventana BenchMark ULTRA. 
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Oceniono liczbę limfocytów T CD3 i CD8 w rdzeniach tkankowych za pomocą oprogramowania 

QuantCenter. Dla każdego z pacjentów oceniano liczbę limfocytów w 2 rdzeniach pochodzących 

z frontu guza i 2 z centralnej części guza) uzyskując medianę dla rdzenia o powierzchni 0,79mm2:  

1) CD3 front: 416 (SD +/-650),  

2) CD3 front: 646 (SD +/-572),  

3) CD3 centrum: 172 (SD +/- 309),  

4) CD3 centrum: 254 SD +/- 424),  

5) CD8 front: 303 (SD +/-264),  

6) CD8 front: 198 (SD +/-458),  

7) CD8 centrum: 65 (SD +/- 305),  

8) CD8 centrum: 57 (SD +/- 335) 

 

Kolejnym etapem przewidzianym na 2019 r. jest analiza statystyczna uzyskanych danych 

doświadczalnych wraz z dostępnymi danymi klinicznymi (aktualnie trwa uzupełnianie bazy danych 

obserwacji pacjentów pod kątem pojawienia się wznów oraz całkowitego przeżycia) oraz z raportami 

histopatologicznymi. Planowana jest publikacja uzyskanych wyników badań. 

 

 

3.6.4. Charakterystyka lokalnej odpowiedzi immunologicznej w raku płaskonabłonkowym 

gardła środkowego z uwzględnieniem statusu HPV guza nowotworowego 

Kierownik: D. Lange 

M. Śnietura, A. Kopeć, T. Rutkowski, W. Pigłowski, R. Lamch,   A. Stanek-Widera, D. Lange 

 

Cel pracy 

Celem badania było scharakteryzowanie lokalnej odpowiedzi immunologicznej w rakach 

płaskonabłonkowych gardła w zależności od obecności genomu HPV w guzie nowotworowym. 

W pracy oceniane były lokalne nacieki limfocytarne (TILs) cytotoksyczne o fenotypie CD8+, 

regulatorowe wykazujące ekspresję FoxP3 oraz nacieki z makrofagów puli całkowitej CD68+ 

i fenotypu M2 (CD163+) – makrofagów związanych z guzem (TAMs). 

 

Materiał i metody 

Zgromadzono materiał histopatologiczny w postaci bloczków parafinowych zawierających utkanie 

guza pierwotnego oraz dane o przebiegu choroby od 85 chorych leczonych w COI o/w Gliwicach 

z powodu raka płaskonabłonkowego jamy ustnej lub gardła. U 45 chorych metodą qRT-PCR 

potwierdzono obecność wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego potencjału onkogennego typu 

16 oraz we wszystkich tych przypadkach wykazano jego aktywność biologiczną poprzez 

wizualizację akumulacji białka P16(INK4A) metodą immunohistochemiczną w skrawkach 

parafinowych.  

W pozostałych 40 przypadkach wykluczono infekcję HPV wysokiego potencjału onkogennego 

(test PCR na obecność 14 typów HR-HPV) oraz immunohistochemicznie poprzez demonstrację 

braku charakterystycznej dla infekcji HPV ekspresji markera P16 w komórkach nowotworowych.  

Ponadto, w obu grupach metodą qRT-PCR wykluczono infekcję wirusem HPV z grupy typów 

o niskim potencjale onkogennym (HPV6 oraz HPV11), które mogłyby mieć wpływ na nasilenie 

i charakter ocenianej odpowiedzi immunologicznej.  

Dla wszystkich 85 przypadków wykonano barwienia immunohistochemiczne na markery 

makrofagów CD68 i CD163 oraz limfocytów T cytotoksycznych i regulatorowych (CD8 oraz 

FoxP3). Barwienia wykonane zostały na standardowych, seryjnych skrawkach parafinowych 

z zastosowaniem automatycznej linii barwiącej PT-Link/Autostainer (Dako, Denmark). 

Wizualizacji reakcji antygen-przeciwciało dokonano z użyciem systemu EnVision HRP+ (Dako, 

Denmark) natomiast charakterystyka i stężenia zastosowanych przeciwciał pierwotnych 

przedstawione zostały w Tabeli 1. 
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Tabela 1 Charakterystyka zastosowanych przeciwciał pierwotnych 

Marker Typ przeciwciała/klon/producent Stężenie 
Tkanka 

kontrolna 

CD8 monoklonalne/C8/144B/Dako RTU migdałek 

CD163 monoklonalne/SP96/Zytomed 1:100 migdałek 

CD68 monoklonalne/PG-M1/Dako RTU migdałek 

FoxP3 
monoklonalne/SP97/Novus 

Biologicals 
1:100 

wyrostek 

robaczkowy 

P16 
Monoklonale/E6H4/Roche 

Diagnostics 
RTU migdałek 

 

Wszystkie wybarwione preparaty zeskanowane zostały do postaci cyfrowej w skanerze Pannoramic 

Flash III (3DHistech, Węgry) przy finalnym powiększeniu toru optycznego 42x i w dalszej 

kolejności analizowane w systemie komputerowej analizy obrazu przy użyciu nakładek 

NuclearQuant i HistoQuant (3DHistech, Węgry) współpracujących z wirtualnym preparatem. 

W przypadku limfocytów dokonywano ich automatycznej detekcji i zliczania 

w manualnie zaznaczonych, korespondujących obszarach preparatu i podawano w postaci liczby 

przypadającej na jednostkę powierzchni analizowanego przekroju.  

Intensywność nacieku makrofagów ze względu na ich nieregularny kształt a co za tym idzie 

trudności w segmentacji obrazu określano jako frakcja polowa obszaru z odczynem IHC powyżej 

progowego (stosunek powierzchni zajętej przez komórki z odczynem do powierzchni całkowitej 

analizowanej tkanki wyrażony w procentach). Intensywność nacieku analizowano we froncie guza 

oraz oddzielnie w jego zrębie.  

 

Wyniki 

Krótka charakterystyka kliniczno – histopatologiczna wszystkich pacjentów zakwalifikowanych do 

badania z podziałem na kategorie w zależności od statusu HPV wysokiego ryzyka onkogennego 

przedstawiona została w Tabeli 2. 

 

Tabela 2 Charakterystyka kliniczno-histopatologiczna pacjentów zakwalifikowanych do 

badania 

Cecha Grupa HR HPV(+) 

n=45 

Grupa HR HPV(-) 

n=40 

Wiek (mediana, zakres) 62 (39-81) lat 61 (31-74) lat 

Płeć Kobiety:21 

Mężczyźni: 24 

Kobiety: 9 

Mężczyźni: 31  

Lokalizacja Gardło środkowe: 37 

Nosogardło: 3 

Gardło dolne: 4 

Jama ustna: 7 

Gardło środkowe: 27 

Gardło dolne: 6 

Typ histopatologiczny Rak płaskonabłonkowy: 

45 

w tym nisko 

zróżnicowany: 2 

Rak płaskonabłonkowy: 

40 

Stopień złośliwości G1: 0 

G2: 17 

G3: 6 

ND: 22 

G1: 1 

G2: 22 

G3: 1 

ND: 16 
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  Makrofagi 

 

Stwierdzono znamienne statystycznie różnice pomiędzy guzami HPV+ i HPV- w intensywności 

nacieków makrofagów fenotypu M2 we froncie guza nowotworowego (p < 3x10-6). W guzach 

HPV-pozytywnych nacieki te były intensywniejsze (średnia 65,7%) w porównaniu do HPV-

negatywnych (30,8%).  

Analogicznych różnic nie zaobserwowano w przypadku nacieków w zrębie guza (średnia 

odpowiednio 6,3% oraz 7,5%, p=0,55). 

Średnie wartości oraz błędy standardowe dla frakcji polowej makrofagów M2 (CD163+) we 

froncie guza graficznie zilustrowano na wykresie 2. 

 

CD163 Front

 Średnia 

 Średnia±Błąd std 

 Średnia±1,96*Błąd std 

HPV+ HPV-

HR-HPV

10

20

30

40

50

60

70

80

C
D

1
6

3
 F

ro
n

t

 

Wykres 1. Wykres ramka-wąsy dla frakcji polowej CD163 front [%} w grupach w zależności od 

statusu HR HPV  

 

Limfocyty 

 

Stwierdzono znamienne statystycznie różnice w liczbie limfocytów T regulatorowych (Treg 

FoxP3+) w przeliczeniu na 1 mm2 utkania guza nowotworowego. W guzach HPV-pozytywnych 

liczba limfocytów była większa i wynosiła średnio 333,7 limfocytów/mm2 a w guzach HPV-

negatywnych 110,7 limfocytów/mm2 (p=0,0012). Analogicznych różnic nie zaobserwowano 

w obrębie frontu guza gdzie odpowiednie średnie liczby limfocytów Treg/mm2 wynosiły 959,6   

oraz 664,6 (p=0,179). 
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Średnie wartości oraz błędy standardowe dla liczby limfocytów Treg w zrębie guza graficznie 

zilustrowano na wykresie 2. 

 

FoxP3 guz
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Wykres 2 Wykres ramka-wąsy dla liczby limfocytów Treg w zrębie guza w grupach w zależności 

od statusu HR HPV 

Zależności pomiędzy układami limfocytarnym i makrofagowym. 

Wykazano dodatnią, średnio nasiloną korelację (r=0,51, p<0,05) pomiędzy liczbą limfocytów T 

regulatorowych w zrębie guza a intensywnością naciekania frontu guza przez makrofagi związane 

z guzem (o fenotypie M2 CD163+). Korelacja ta była niezależna od statusu HPV guza. 

  

Tabela 3 Tabela korelacji  CD163 front guza vs FoxP3 zrąb guza 

Zmienna 

Korelacje Oznaczone wsp. korelacji są istotne z p < ,05000 N=25 (Braki danych usuwano 

przypadkami) 

Średnia 
 

Odch.std 
 

CD163 Front 
 

FoxP3 guz 
 

CD163 

Front 
 

44,5188 24,9603 1,000000 0,50796 

FoxP3 guz 
 

199,9200 182,6383 0,50796 1,000000 
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Rozrzut wartości dla analizowanych zmiennych przedstawiono na wykresie 3. 

 

Wykres rozrzutu: CD163 Front vs. FoxP3 guz

FoxP3 guz = 36,785 + 3,6644 * CD163 Front

Korelacja: r =   0,51
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     N = 25
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     Maks. = 92,700000

     Min. = 7,900000

Y:  FoxP3 guz

     N = 25

     Średnia = 199,920000

     Odch.st. = 182,638286

     Maks. = 840,000000

     Min. = 3,000000

 

Wykres 3 Wykres rozrzutu dla zmiennych frakcja polowa CD163 we froncie guza vs liczba 

limfocytów Treg w zrębie guza (95% przedział ufności) 

 

Analiza przeżycia 

Wykonano wstępną analizę przeżyć dla parametrów końcowych: czas wyleczeń loko-regionalnych 

oraz całkowity czas przeżycia w podgrupach w zależności od statusu HPV oraz intensywności 

nacieków makrofagów M2 we froncie guza i liczby limfocytów T regulatorowych w zrębie guza 

w modelu Kaplana-Meiera oraz testem Wilcoxona w modyfikacji Gehana.  

W grupie pacjentów HPV-negatywnych stwierdzono tendencję do gorszego rokowania względem 

całkowitego czasu przeżycia w przypadku występowania nacieków makrofagów M2 powyżej mediany 

M=22% (p=0,055).  
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Aproksymację odsetka przeżywających metodą Kaplana-Meiera przedstawiono na wykresie 4. 

 

Prawdopodobieństwo przeżycia Kaplana-Meiera
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Wykres 4 Aproksymacja przeżyć dla grupy pacjentów HPV negatywnych w zależności od 

intensywności nacieku frontu guza przez makrofagi M2 

W dalszej kolejności  przewidujemy aktualizację danych dotyczących zakładanych punktów 

końcowych tj. czasów wyleczeń loko-regionalnych i przeżyć całkowitych  oraz publikację 

w czasopiśmie recenzowanym. 

Planujemy też w ramach kontynuacji zadania w 2019 roku rozszerzenie grupy badanych o przypadki 

raka płaskonabłonkowego HPV-negatywnego jamy ustnej celem weryfikacji przydatności oceny 

intensywności nacieków makrofagów M2 i liczby limfocytów FoxP3 w charakterze czynników 

prognostycznych i/lub predykcyjnych. 

 

3.6.5. Ocena odpowiedzi na leczenie neoadjuwantową chemioterapię w rakach potrójnie 

ujemnych w korelacji ze statusem TILs w materiale przed i pooperacyjnym wraz z oceną 

ekspresją PD-L1 

 

Materiał badawczy stanowiło 33 przypadki pierwotnych raków piersi G-3 potrójnie ujemnych (ER-

/PR-/HER-2) zdiagnozowanych w biopsji gruboigłowej od pacjentek bez uprzedniej historii 

nowotworowej, u których następnie zastosowano chemioterapię przedoperacyjną i leczenie 

operacyjne.  
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Guzy przedoperacyjnie mierzyły od 15 mm do 60 mm, natomiast pooperacyjnie od 0 mm do 60 mm. 

Komórkowość badanych guzów oceniana przedoperacyjnie w biopsjach gruboigłowych wynosiła od 

20 do 80%, natomiast w materiale pooperacyjnym wahała się od 0 do 75%. 

Ocenę podścieliskowych TILs przeprowadzono z materiału przedoperacyjnego w biopsjach 

gruboigłowych metodą półilościową w mikroskopie świetlnym według wytycznych opublikowanych 

przez międzynarodową grupę roboczą Immuno-oncology Biomarker Working Group. 

Ocena TILs przed leczeniem neoadjuwantowym wahała się między 5 a 90 %. 

Ocena Stromal TILs w materiale pooperacyjnym opierała się na wytycznych zawartych w publikacji 

Provenzano i wsp. metodą półilościową w preparatach HE z największego przekroju guza pozostałego 

po leczeniu przedoperacyjnym i uwzględniała wszystkie komórki jednojądrowe (limfocyty 

i plazmocyty) w podścielisku guza lub jego łożu w przypadku całkowitej odpowiedzi na leczenie. 

Ocena Stromal TILs w materiale pooperacyjnym wynosiła od 1 do 80%. 

Ocena ekspresji PD-L1 zostanie przeprowadzona na podstawie barwnej, błonowej reakcji 

immunohistochemicznej (kompletnej bądź częściowej) o jakiejkolwiek intensywności z mysim 

przeciwciałem PD-L1 clone 22C3 (DAKO). Badania immunohistochemiczne są w toku wykonywania. 

Ocena odpowiedzi na leczenie została przeprowadzona przy zastosowaniu kalkulatora Residual 

Cancer Burden (RCB) ze strony: 

http://www.mdanderson.org/breastcancer_RCB 

RCB jest obliczany w oparciu o 6 zmiennych, takich jak dwa największe wymiary łoży guza 

pierwotnego, wyrażona procentowo średnia komórkowość guza, udział procentowy utkania raka 

in situ, liczba węzłów chłonnych z obecnymi przerzutami raka, oraz średnica największego przerzutu.  

Odpowiedź na przeprowadzone leczenie jest klasyfikowana do 4 klas: RCB0, RCBI, RCBII, RCBIII. 

Wśród badanej grupy 33 pacjentek 8 odpowiedziało całkowitą odpowiedzią na leczenie ( RCB=0), 

odpowiedź częściowa była obserwowana u 6 pacjentek z RCBI, u 16 pacjentek z RCBII i 3 pacjentek 

z RCBIII. 

Guzy z całkowitą remisją na leczenie, przedoperacyjnie charakteryzowały się średnią oceną TILs na 

poziomie 20%. W materiale pooperacyjnym średnia ocena TILs wynosiła 10 %.  

Guzy z częściową remisją RCBI w biopsjach gruboigłowych wykazywały średnią wartość TILs 

wynoszącą 30% (10-75%) 

Raki RCBI posiadały niską komórkowość (średnia 10%), wysokie TILs (powyżej 50%).   

W guzach z częściową odpowiedzią RCBII, przedoperacyjnie i pooperacyjnie średni TILs wynosił 

24% i 27%. 

W grupie 3 pacjentek, których raki zakwalifikowano, jako RCBIII, przedoperacyjnie i pooperacyjnie 

średni TILs wynosił 30%, 20% i 15%.   

Wstępne obserwacje w badanej grupie raków potrójnie ujemnych pozwalają wysunąć następujące 

wnioski: 

-niskie TILs w biopsji gruboigłowej wiązało się z całkowitą odpowiedzią guza na leczenie 

przedoperacyjne. 

Korelacja ekspresji PD-L1 z klasą odpowiedzi na leczenie przedoperacyjne zostanie przeprowadzona 

po ukończeniu badań immunohistochemicznych 

Wskazana dalsza kontynuacja badań na większej grupie pacjentek. 

 

http://www.mdanderson.org/breastcancer_RCB
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3.7. Charakterystyka molekularna i immunohistochemiczna rzadkich nowotworów tarczycy 

o niepewnym potencjale złośliwości 

3.7.1. Trabecular Hyalinizant. Tumour. Ustalenie profilu molekularnego 
Kierownik: D. Lange 

A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, E. Nożyńska, M. Chekan, D. Lange  

 

a) Główny cel 

Celem badania jest ustalenie profilu molekularnego guza szkliwiejącego beleczkowego, 

który w nowej klasyfikacji WHO z 2017 roku został uznany jako guz o niepewnym 

potencjale złośliwości. 

 

b) Uzasadnienie dla podjęcia badań 

Na przestrzeni lat status guza Hyalinizing trabecular tumor ( HTT) ulegał zmianom. Nowa 

klasyfikacja zaszeregowała go do zmian o niepewnym potencjale złośliwości.  Ponieważ 

coraz więcej guzów tarczycy w świetle  najnowszych badań a co za tym idzie nowej 

klasyfikacji WHO  2017 trafia do tej grupy guzów , interesujące wydaje się być ustalenie 

profilu molekularnego guza, który do niedawna uznawany był za zmianę łagodną. HTT 

nie jest dokładnie przebadany z powodu rzadkiego występowania w tarczycy, najczęściej 

jako dodatkowe znalezisko, towarzyszące innym zmianom, które stały się powodem 

resekcji tarczycy. Zdarza się, że ze względu na swoje cytologiczne  podobieństwo jest 

mylony z rakiem brodawkowatym tarczycy. Dostępne w piśmiennictwie badane grupy 

HTT maksymalnie 12 przypadków. W Zakładzie Patologii Nowotworów IO w Gliwicach, 

gdzie diagnozujemy dużo tarczyc, zebraliśmy w ciągu ostatnich 17 lat 18 przypadków, 

11 przypadków otrzymaliśmy z Cenrtum Onkologii z Kielc. Przebadanie tak dużej grupy 

pozwoli naszym zdaniem na otrzymanie wiarygodnych wyników. 

 

c) Materiał i metodologia proponowanych badań 

Jest to kontynuacja badania z 2018 roku. Zadanie ma polegać na przebadaniu  29 guzów 

tarczycy z immunohistochemicznym potwierdzeniem rozpoznania HTT. Materiał 

tkankowy w postaci bloczków parafinowych z utkaniem HTT zostanie oceniony 

histologicznie pod katem wybrania czystego utkania guza. Zostaną wykonane 

mikromacierze tkankowe  celem wykonania profilowania molekularnego z użyciem 

techniki NGS.  

 

Takie były pierwotne założenia. Posiadając doświadczenie własne, po wykonaniu innych 

zadań z programu badawczego założonego na lata 2016-2018, materiał ten nie może 

zostać wykonany metodą wykonania mikromacierzy tkankowych. Technika ta nie może 

być zastosowana do tkanek zbyt twardych i o tak małej powierzchni (większa część z tych 

guzów ma średnicę poniżej 1cm), ponieważ podczas wykonywania mikromacierzy 

materiał może ulec pokruszeniu. Przypadki są unikatowe i należy postępować bardzo 

ostrożnie z materiałem aby go nie stracić. Zebraliśmy 29 guzów HTT oraz dla porównania 

grupę 20 raków brodawkowatych tarczycy. Przypadki są zebrane, opracowujemy obecnie 

tabele z danymi dotyczącymi pacjentów i danymi guzów (wielkość, położenie, guzy 

tarczycy współistniejące). Pobranie materiału do badań molekularnych zostanie wykonane 

poprzez  tradycyjne skrojenie bloczków jak na zwykłe badanie mikroskopowe, a następnie 

z zastosowaniem mikrodysekcji zostanie pobrany ze szkiełka odpowiedni fragment 

zawierający tylko utkanie guza. Na chwile obecną materiał w postaci bloczków jest 

wybrany. Posiadamy w Zakładzie ZPN urządzenie do mikrodysekcji, które na przełomie 

stycznia i lutego 2019 r.  zostanie oddane do użytku. 
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d) Oczekiwane wyniki 

Pełna charakterystyka niezbadanej dotychczas pod kątem zmian molekularnych rzadkiej 

grupy nowotworów. Porównanie ze znanym profilem molekularnym raka 

brodawkowatego, najbardziej zbliżonego morfologicznie. 

 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji. 

 

 

3.8. Zbadanie przydatności nowych kryteriów histopatologicznej klasyfikacji raka prostaty 

(grade groups) w przypadkach po leczeniu skojarzonym 

  

3.8.1. Diagnostyczne i prognostyczne znaczenie oceny wznowy raka prostaty po radioterapii 

w świetle nowej klasyfikacji WHO z 2016 r. 

Kierownik: D. Lange  

A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, K. Kansy, M. Środa, W. Majewski, D. Lange 

 

a) Główny cel 

Identyfikacja utkania raka prostaty w materiale z biopsji gruboigłowej wykonanej po 

leczeniu z użyciem obiektywnych metod diagnostycznych (AMACR, p63) oraz 

zastosowaniem nowego systemu „grade groups” (klasyfikacji WHO 2016) i skorelowanie 

go z obserwacją kliniczną opartą o badania biochemiczne i obrazowe chorych 

pozostających w długotrwałej obserwacji. 

 

 

b) Uzasadnienie dla podjęcia badań 

Nowe techniki radioterapii, samodzielnie lub w połączeniu z leczeniem hormonalnym 

pozwalają skutecznie eliminować obecność raka prostaty. Diagnostyka wznów raka 

prostaty po leczeniu radioterapią i hormonoterapia należy do najbardziej 

skomplikowanych działów diagnostyki histopatologicznej. Nie możemy polegać na 

zmianach morfologii komórek i  architektury gruczołów ponieważ zmiany popromienne 

i po leczeniu hormonalnym naśladują atypię komórek i dysplazje cew gruczołowych 

obserwowaną w zaniku. W najnowszej klasyfikacji WHO z 2016 r. wprowadzony nowy 

czynnik prognostyczny i predykcyjny : „grade groups”. Autorzy klasyfikacji podkreślają 

użyteczność nowego systemu nie odnosząc się jednak do oceny prostaty po leczeniu. 

 

 

c) Materiał i metodologia proponowanych badań 

Materiał będą stanowiły  85 przypadków raka prostaty, pacjentów z lat 2008-2010, którym 

wykonano biopsje gruboigłowe prostaty po leczeniu radioterapią i lub hormonoterapią. 

W celu obiektywizacji oceny materiał zostanie poddany barwieniom 

immunohistochemicznym AMACR i p63, w celu uwidocznienia komórek 

mioepitelialnych. Preparaty zostaną po wykonaniu badań immunohistochemicznych 

zeskanowane i poddane ocenie zgodnie z nową klasyfikacją WHO, system „grade 

groups”. 

 

Na obecnym etapie materiał został wybrany, opracowany, (część przypadków wymagała 

ponownego skrojenia z bloczków, ponieważ materiał był nieczytelny, grubo skrojony lub 

posiadał inne wady techniczne uniemożliwiające właściwą ocenę). Poprawnie wykonane 

preparaty zostały zeskanowane. Wykonano także tabele zawierające ocenę histologiczną 

materiału z uwzględnieniem nowej klasyfikacji WHO i system „grade groups”. Praca 

wymaga opracowania statystycznego i podsumowania. 
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d) Oczekiwane wyniki 

Oczekujemy, że nowy system „grade groups”  klasyfikacji WHO 2016 r. raka prostaty ma 

zadowalające zastosowanie do oceny raka prostaty po leczeniu radioterapią 

i hormonoterapią. 

 

 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji. 

 

 

3.9. Wartość spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (1H MRS) w diagnostyce 

różnicowej zmian wewnątrzrdzeniowych 

 

3.9.1. 1H MRS prawidłowego rdzenia kręgowego i zmian wewnątrzrdzeniowych 

Kierownik: B. Bobek-Billewicz 

A. Hebda, P. Wawrzyniak, G. Stasik-Pres,  M. Maliszewski, K. Majchrzak, H. Majchrzak 

 

W ramach zadania badawczego ustalono finalną wersję protokołu badania, według którego zbierane są 

dane do analizy i pokrywa się on z doniesieniami literaturowymi. Metoda jest trudna w realizacji 

(jakość ok 50% widm pozwala na ich dalszą analizę)  zwłaszcza u pacjentów (mają na to wpływ: długi 

czas akwizycji, duża czułość na ruch, różnorodność zmian śródrdzeniowych). Bieżący rok poświęcono 

na pozyskiwanie widm zarówno dla grupy kontrolnej jak i dla grupy pacjentów. Ustalona metodyka 

badań została przedstawiona w postaci wstąpienia na sesji Peripheral nerve and spine na konferencji 

European Congress of Radiology w Wiedniu w 2018 r.  

Dalsze prace zakładają skompletowanie grupy kontrolnej, której dobra charakterystyka może pomóc 

we wdrożeniu metody do rutynowej diagnostyki zmian śródrdzeniowych.  

 

Plakaty i prezentacje: 

 

1. Parameters optimization and clinical experience in 1 H MRS of spinal cord. Plakat European 

Congress  of Radiology 2017; 

2. Usefulness of MRS of spinal cord- own experience. Prezentacja ustna na European Congress 

of Radiology 2018.  

 

3.10. Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii 

raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego i nowotworów OUN 

 

3.10.1. Wykorzystanie profilu genomicznego, proteomicznego i metabolomicznego nowotworu 

i surowicy krwi, oceny guza w badaniach obrazowych i stopnia regresji w trakcie chemioterapii 

neoadjuwantowej jako czynników wspierających decyzje o zakresie i metodach leczenia 

chirurgicznego i radioterapii 

Kierownik: R. Tarnawski 

M. Jarząb, A. Polakiewicz-Gilowska, A. Leśniak, K. Świderska,      A. Badora-Rybicka, 

M. Mianowska-Malec, M. Kubeczko, M. Kozaczka, B. Grandys, M. Śliwińska, A. Kotas, K. Drosik-

Rutowicz, B. Lange, E.Nowicka, K. Raczek-Zwierzycka, K. Nowakowski, H. Grzbiela, S. Owczarek, 

K. Widera, M. Kaźmierczak-Maciejewska, W. Bal, J. Nieckula, M. Wiśniewska, M. Sikora-Jopek, 

B. Bobek-Billewicz, J. Rembak-Szynkiewicz, M. Kaszuba, M. Gola, M. Sczasny, D. Adamiak, 

U. Kołtun, A. Dyla, M. Dobrut, A. Czarniecka, K. Donocik, R. Szumniak, M. Turska-d’Amico, 

R. Ulczok, M. Kowalska, M. Halczok, M. Oczko-Wojciechowska, T. Tyszkiewicz, J. Żebracka-Gala, 

A. Pawlaczek, R. Cyplińska, A. Pfeifer, A. Syska-Bielak, A. Kluczewska-Gałka, K. Szczucka-Borys, 

A. d’Amico, I. Gorczewska, D. Borys, J. Szczurek, D. Lange, E. Chmielik, A. Stanek-Widera, 

E. Stobiecka, D. Ponikiewska, B. Nikiel, D. Gabryś, K. Trela-Janus, M. Pietrowska, M. Kalinowska-

Herok, A. Walaszczyk, M. Gawin, L. Ponge, P. Widłak, A. Skorupa, Ł. Boguszewicz, M. Gramatyka, 

M. Sokół, R. Tarnawski 
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W ramach realizowanego zadania projektu badawczego MILESTONE, finansowanego przez NCBiR, 

prowadzono w ciągu 2018 roku prace przygotowujące do ostatecznego opracowania i wdrożenia 

genomicznego testu prognostycznego raka piersi. Na potrzeby projektu zabezpieczono próbki od 

ponad 520 chorych poddanych biopsji gruboigłowej piersi z co najmniej trzyletnim okresem 

obserwacji – stanowiące zbiór uczący. W trakcie 2018 r. nadal gromadzono materiał do badań 

molekularnych – zbiór testowy – zgromadzono materiał od ponad 500 chorych, w tym 220 

z rozpoznaniem raka piersi i 280 z rozpoznaniem zmian nienowotworowych w piersi lub nowotworów 

przedinwazyjnych. 

Prace realizowane są we współpracy z Politechniką Śląską (zespoły prof. Andrzeja Świerniaka 

i prof. Ewy  Piętki). W ramach współpracy z zespołem prof. Piętki opracowano technikę biopsji piersi 

ze śledzeniem lokalizacji głowicy aparatu USG, przydatność tej techniki będzie weryfikowana 

praktycznie. System gruboigłowej nawigowanej biopsji pod kontrolą USG, z dokumentacją lokalizacji 

miejsca pobrania przez system śledzący lokalizację pistoletu biopsyjnego może znaleźć wykorzystanie 

w sytuacji konieczności pobierania wycinków z większego guza, o heterogennym charakterze.  

We współpracy z zespołem prof. Świerniaka dokonano szczegółowej analizy bioinformatycznej 

danych macierzowych na próbkach zbioru uczącego (240 biopsji pochodzących od 80 chorych, 

z różnymi podtypami raka piersi). Na podstawie zbioru wyodrębniono optymalny zestaw genów 

różnicujący istotne klinicznie podtypy raka piersi lepiej niż na podstawie wyłącznie badań 

immunohistochemicznych, a alternatywny w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań 

komercyjnych. Ten test molekularny będzie  przedmiotem komercjalizacji w ramach projektu 

MILESTONE, we współpracy z podmiotem zewnętrznym (WASKO SA).  

Prowadzona jest szczegółowa analiza kliniczna grupy chorych stanowiącej podstawę projektu (520 

chorych leczonych chemioterapią przedoperacyjną), analiza ta będzie przedmiotem przygotowywanej 

rozprawy habilitacyjnej. 

Prowadzona jest szczegółowa analiza badań PET/TK wykonywanych u chorych przed chemioterapią 

oraz po 1. cyklu leczenia. Jak dotąd wstępnie podsumowano dane dotyczące 140 chorych, porównując 

parametry predykcyjne oceny odpowiedzi pomiędzy podtypami raka piersi. Stwierdzono istotną moc 

predykcyjną oceny odpowiedzi w podtypach: potrójnie ujemnym i HER2-dodatnim nieluminalnym, 

znacznie większa heterogenność odpowiedzi w stosunku do regresji ocenianej w pooperacyjnym 

badaniu histopatologicznym obserwowano w luminalnych podtypach raka piersi.  

Równocześnie, jako element przygotowania systemu trójwymiarowej rekonstrukcji obrazu guza 

w piersi prowadzone są badania dotyczące deformacji piersi w badaniach obrazowych wykonywanych 

w różnych ułożeniach (obecnie głównie na podstawie badania MR – w pozycji na brzuchu, i badania 

PET/CT -  w pozycji na plecach). We współpracy z firmą WASKO przygotowano również pierwszą 

wersję systemu informatycznego dostępu do danych medycznych (MEDDashboard), kojarzącego 

prezentację danych obrazowych i danych opisowych oraz numerycznych. 

 

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r., planowana publikacja wyników dotyczących analizy 

heterogenności sygnatur molekularnych z wielokrotnej biopsji gruboigłowej oraz wyników predykcji 

odpowiedzi na leczenie w oparciu o badanie PET/TK. Planowana jest również komercjalizacja 

wyników badania, w tym opracowanego testu molekularnego – trwają prace przygotowawcze do 

opracowania formuły tej komercjalizacji. 
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3.10.2. Wykorzystanie genomicznego profilu raka stercza do oceny agresywności nowotworu 

i wsparcia decyzji o strategii terapeutycznej leczenia miejscowego 

Kierownik: R. Tarnawski 

W. Majewski, B. Itrych, M. Gawkowska, E. Nowicka, A. Leśniak, B. Bobek-Billewicz, J. Rembak-

Szynkiewicz, J. Żebracka-Gala, T. Tyszkiewicz, M. Oczko-Wojciechowska, L. Miszczyk, D. Lange, 

R. Tarnawski 

 

W bieżącym roku dokonano podsumowania wyników retrospektywnej analizy materiału 

klinicznego, który będzie stanowił podstawę dalszych badań histopatologicznych i molekularnych. 

Rozpoczęto również zbieranie źródłowego materiału histopatologicznego celem przeprowadzenia 

kolejnych badań zgodnie z założeniami projektu i w perspektywie odniesienia ich w relacji do 

uzyskanych wyników leczenia. 

Opracowanie danych klinicznych jest przedmiotem otwartego przewodu doktorskiego. Aktualnie 

maszynopis rozprawy doktorskiej jest finalizowany i po złożeniu jej do druku zostanie na początku 

2019 r. przesłany do Sekretariatu Naukowego Centrum Onkologii-Instytutu do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.   

W 2019 roku planowana jest obrona pracy doktorskiej i kontynuacja szczegółowych badań na 

uzyskanym materiale histo-patologicznym. 

W obecnie opracowanym materiale klinicznym chorych na raka gruczołu krokowego leczonych 

z zastosowaniem radykalnej radioterapii dokonano oceny porównawczej wyników odległych 

w zależności od stopnia zróżnicowania raka w skali Gleason’a: 3+4 w porównaniu do 4+3. 

 

Materiał i Metody 

Badaną grupę  stanowiło 300 chorych na raka gruczołu krokowego w stopniu zróżnicowania 

Gleason 7, którzy byli poddani radykalnej radioterapii w latach 2007-2012. Grupę I- stanowiło 202 

chorych w stopniu zróżnicowania 3+4. Grupę II- stanowiło 98 chorych, chorzy w stopniu 

zróżnicowania 4+3.  

 

Wyniki 

Mediana obserwacji w całej badanej grupie wyniosła 55 miesięcy. Aktualizowany odsetek 5-

letnich wyleczeń biochemicznych wyniósł 87%. Po rozbiciu na podgrupy, aktualizowany 5-letni 

odsetek wyleczeń biochemicznych wyniósł 84% w grupie I i 89% w grupie II i nie osiągnął 

znamienności statystycznej (p=0,51). 

Dynamika ujawniania się niepowodzeń klinicznych wykazywała trend (p=0,087) różnicujący 

obie grupy chorych. Średni czas i mediana manifestacji klinicznej niepowodzenia od czasu 

wystąpienia wznowy biochemicznej były o ponad rok krótsze w Grupie II (26,5 miesiąca w 

porównaniu do 14,6 miesięcy). Uwzględniając możliwy wpływ HT na dynamikę niepowodzeń, 

oceniono ich występowanie w relacji do stosowanej hormonoterapii. Po uwzględnieniu tego czynnika 

różnice straciły trend statystyczny (p>0,1). 

Ogółem, aktualizowany odsetek 5-letnich przeżyć całkowitych (OS) wyniósł 88%, a przeżyć 

bezobjawowych (DFS) wynosił 77%. W analizie podgrup, 5-letnie OS wyniosło dla Grupy I- 89%, 

a dla Grupy II- 85% (p=0,45), natomiast 5-letnie DFS dla Grupy I- 77% a dla Grupy II- 75% (p=0,86).  

 

Wnioski 

 Wyniki własne wskazują, że dominujący wzór histologiczny wg skali Gleason’a: 4+3 

w porównaniu do 3+4, u chorych poddanych radioterapii nie ma tak znaczącego wpływu na wyniki 

odległe jak można by oczekiwać na podstawie istniejących podziałów. 

 Dynamika niepowodzeń klinicznych nie różniła się znamiennie pomiędzy grupami, choć 

przejawiał się pewien trend dla szybszych niepowodzeń w Grupie Gleason 4+3. 
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 Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, a także pewne słabsze strony materiału własnego 

konsekwentnym etapem dalszych badań będzie ocena histopatologiczna i molekularna materiału 

histopatologicznego, w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej i rozszerzonej analizy.  
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3.10.3. Powtórna radioterapia z powodu wznowy glejaków mózgu z wykorzystaniem technik 

modulacji intensywności wiązki w aspekcie bezpieczeństwa, tolerancji wczesnej i późnej oraz 

skuteczności 
Kierownik: R. Tarnawski 

E. Nowicka, M. Gawkowska, H. Grzbiela, K. Widera, A. Grządziel, M. Jarząb, L. Hawrylewicz, 

A. Grządziel, Ł. Zarudzki, G. Stasik-Pres, M. Oczko-Wojciechowska D. Larysz, B. Bobek-Billewicz, 

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 HGG przeżywa 5 lat po zastosowaniu skojarzonej radioterapii  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 pacjentów. Samodzielne leczenie 

systemowe z zastosowaniem temozolomidu czy schematów wielolekowych np. PCV, pozwala na 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26492179
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uzyskanie krótkotrwałych odpowiedzi. 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. Wydaje się, że 

zastosowanie powtórnej radioterapii 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. 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. Celem projektu jest ocena możliwości zastosowania powtórnej 

radioterapii  mózgowia z wykorzystaniem nowoczesnych technik  planowania i napromieniania, oceny 

tolerancji wczesnej oraz wystąpienia odczynów późnych u wybranych chorych na nawrotowe glejaki.  

Planujemy ocenę wpływu parametrów klinicznych oraz patologiczno-molekularnych na efekt 

leczenia wznów guzów mózgu. Monitorowanie efektu i tolerancji powtórnej radioterapii prowadzone 

będzie w oparciu  o parametry kliniczne i wieloparametryczne obrazowanie MRI (ocena stopnia 

odpowiedzi i częstości wystąpienia martwicy popromiennej), co pozwoli zobiektywizować sposób 

odpowiedzi guzów. Ważnym elementem projektu będzie 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 umożliwi korelację dawki fizycznej o wartości 

dawek wcześniej podanych. 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 element w prawidłowej interpretacji  planów powtórnego leczenia w kontekście ich oceny 

klinicznej oraz bezpieczeństwa dla  narządów zdrowych, ponieważ nie są znane zakresy dawek 

tolerancji dla narządów krytycznych w powtórnej radioterapii. 

Wobec wzrastającej liczby pacjentów, u których rozpoznajemy nawrót glejaków, którzy 

leczeni byli w Centrum Onkologii w Gliwicach lub kierowani są z innych Ośrodków onkologicznych, 

zasadnym jest przeprowadzenie analizy dotychczasowych doświadczeń oraz dalsze prospektywne 

badania.   

 

Materiał i metody:  

W okresie od 2011 do grudnia 2018 r w III Klinice Radioterapii i Chemioterapii do powtórnej 

radioterapii z powodu wznowy glejaków mózgu zakwalifikowano 63 chorych. Leczenie zakończyło 

54 pacjentów i ci chorzy objęci są aktualną oceną. Pozostali pacjenci są w trakcie leczenia lub 

przygotowania do leczenia.  W tabeli nr 1 przedstawiono charakterystykę kliniczna chorych którzy 

ukończyli leczenie. 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. Wszyscy chorzy wymagali leczenia przeciwobrzękowego. 

Tylko u dwóch chorych z grupy 54 osobowej nie ukończono zaplanowanego leczenia z powodu 

pogorszenia stanu klinicznego i neurologicznego. 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 optymalnego wyznaczenia obszarów tarczowych. 

U pacjentów, u których  pierwsza radioterapia prowadzona była w Instytucie Onkologii przez co 

dostępne były w systemie planowania zarówno obrazy diagnostyczne (TK i MR) oraz rozkładu dawek, 

wykorzystywano nowoczesną 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 krytycznych. Dane te będą służyły do określenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia objawów ubocznych tkanek przy powtórnym napromienianiu. Opracowanie tej części 

projektu prowadzone jets przez Fizyków Zakładu Planowania Radioterapii. 
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Liczba pacjentów  

Mężczyżni 

Kobiety 

54 

30 

24 

Średni wiek  38,4l  

Zakrers 18,3-70,1 y  

H-P pierwotny 

LGG 

HGG  

 

32  

22  

Leczenie operacyjne nawrotu 28 

H-P wznowy 

HGG 

LGG  

 

22 

6 

Czas pomiędzy pierwotna RT a RT wznowy 72,5 miesiecy 

10,3 -350,6 miesiecy  

LGG  87,9 miesięcy (zakres 10,3-350,6 miesiecy)  

HGG  49,1 miesięcy (zakres  15,9-108,7 miesiecy)  

Dawka RT pierwotnej 57,5 Gy/g (zakres, 50-60 Gy/g).  

Dawka powtórnej RT 38,5Gy/g (zakres, 12-54Gy/g)  

Techniki radioterapii I leczenie: 

3d-CRT 

IMRT 

 

 

27 

26 

Techniki radioterapii –II  leczenie 

IMRT 

VMAT 

3D CRT 

 

42 

10 

  2 

Stereotaktyczny  boost: 

Dawka 

14 

12,7 Gy (6-20 Gy)  

Chemiotepia: 

Temozolomid  

PCV/CCNU  

31  

29  

2  

Tabela nr 1. 

 
Wyniki:  

Średni czas obserwacji chorych wyniósł 106 miesięcy (zakres 22-358 miesiąca) od pierwotnego 

leczenia  i 22 miesiąca od powtórnej radioterapii (zakres, 0,8-109 miesiące). Średni czas do nawrotu 

choroby  wynosił dla LGG- 81 miesiące (zakres 6,4-344) a dla HGG 42 miesiące (zakres 9,0 -102,8). 

Średni czas pomiędzy pierwszą a powtórną radioterapią wyniósł 72 miesiące (zakres 10-350 

miesięcy). U wszystkich chorych nawrót choroby wystąpił w obszarze poprzednio napromienianym. 

Leczenie operacyjne nawrotu choroby przeprowadzono u 28 chorych i u większości chorych 

rozpoznano  glejaki o wysokim stopniu złośliwości. Z tego powodu powtórna radioterapia była u tych 
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chorych kojarzona z chemioterapią opartą na temozlolomidzie. Odpowiedź na leczenie oceniano 

w badaniach MR. Pierwsze badanie MR wykonywano 3 miesiące po zakończeniu radioterapii 

i następnie w rytmie co 3 miesiące lub w sytuacji  klinicznych wskazań wg kryteriów RANO. Wyniki 

dla grupy 54 osobowej opisano w tabeli 2. 

 

CR  4   7,4% 

PR  15 27,8%  

SD  27  50,0%  

PD  2  3,7%  

Brak danych  6 11,1% 

 

Średnie przeżycie pacjentów po powtórnej radioterapii wyniosło 17,7 miesiąca (zakres 0,76- 109 

miesiące).  Wstępna analiza nie wykazała różnic w przeżyciu w zależności od wieku i płci oraz 

wyjściowego rozpoznania.  Z analizowanej grupy zmarło 28 chorych. Żyjący chorzy podlegają 

kontrolom lub kolejnym liniom leczenia.   

 

Wstępne wnioski: 

Po analizie przebiegu klinicznego powtórnej radioterapii wznów glejaków u 54 chorych, leczenie to 

było dobrze tolerowane. Wprawdzie wszyscy chorzy w trakcie leczenia wymagali włączenia leków 

przeciwobrzękowych, ale jest to typowe w trakcie radioterapii obszaru mózgowia. Przebieg leczenia, 

nasilenie objawów ogólnych oraz ogniskowych nie odbiegał w obserwacji klinicznej w pierwotnej 

radioterapii. 

W kwietniu 2018 r wyniki pracy przedstawiliśmy w formie prezentacji  plakatowej na Konferencji 

Naukowej Centrum Onkologii w Warszawie.  

Kontynuujemy projekt powtórnej radioterapii u chorych z rozpoznaną wznowa glejaków mózgu ze 

szczegółową oceną wpływu parametrów klinicznych, patologiczno molekularnych na efekt leczenia. 

Wykorzystanie nowoczesnych technik planowania radioterapii umożliwi  korelację wielkości dawki 

fizycznej  z efektami wczesnymi i późnymi powtórnej radioterapii,  dla oceny bezpieczeństwa metody. 

Wyniki te będą tematem publikacji. 

 

 

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

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

Kierownik: R. Tarnawski 

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

R. Tarnawski, D. Larysz  

 

Celem zadania jest analiza lokalizacji przerzutów w obrębie mózgowia z histoklinicznymi cechami 

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

uwagę rosnące znaczenie wielodyscyplinarnego podejmowania decyzji o leczeniu operacyjnym lub 

radioterapii stereotaktycznej w tej grupie chorych, a malejącą rolę technik obejmujących całe 

mózgowie, rozumienie wpływu lokalizacji guza jest konieczne nie tylko z punktu widzenia techniki 
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chirurgicznej (dobrze rozwinięte), ale również powiązania z profilem klinicznym chorych na raka 

piersi i technikami napromieniania (mniej analiz w tym zakresie).  

W ramach pierwszego etapu badania dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 315 

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

2005-2014, w toku jest analiza danych chorych leczonych w latach 2015-2017. Uzupełnienie bazy jest 

konieczne ze względu na to, że w historycznych danych brak jest pełnych danych dotyczących 

podtypów biologicznych raka piersi oraz brak wykonanych badań MR u wszystkich chorych. 

 

W dotychczas zweryfikowanym materiale mediana wieku pacjentek w czasie rozpoznania przerzutów 

do mózgu wynosiła 56 lat (28-83 lata). Większość z nich (51.7%) była w stanie ogólnym dobrym 

(ZUBROD 0-1). U 218 pacjentek (69.2%) przerzuty do OUN nie były jedynym miejscem aktywnej 

choroby, u 86 chorych (27,3%) stwierdzono 1 zmianę przerzutową do OUN, u 69 (21,9%) – 2 lub 3 

przerzuty, a u 160 (50,8%) mnogie zmiany. Zmiany przerzutowe były zlokalizowane nadnamiotowo 

u 132 chorych (41.9%), u 37  (11,7%) podnamiotowo, a u 146 (46,3%) zarówno nad- jak 

i podnamiotowo. Wszystkie chore zostały poddane radioterapii, 89.8% z nich napromieniono techniką 

WBRT, 20% chorych operowano, u 39.7% zastosowano radioterapię stereotaktyczną (w skojarzeniu 

z WBRT 29.5%, a jako samodzielną metodę o u 10.2%). U 122 pacjentek (38.7%) zastosowano 

leczenie systemowe (chemioterapię lub hormonoterapię) po rozpoznaniu przerzutów do OUN. U  190 

(60%) pacjentek ustalono fenotyp guza pierwotnego, w tym luminalny - 42 os. (13,3%), HER2-

dodatni 80 os., TNBC- 68 chorych (21,6%). U pozostałych chorych nie udało się ustalić fenotypu ze 

względu na brak pełnego oznaczenia receptorów, trwa analiza możliwości wykonania badań 

dodatkowych.  

Analizy rozmieszczenia przerzutów do OUN dokonano na podstawie opisów badań radiologicznych 

(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 półkule 

mózgowe - 264 chorych (83,8%), tylna jama czaszki - 177 chorych (56%), obszar środkowy 49 

chorych (15%). Lokalizacja przerzutów w obrębie półkul mózgu dotyczyła: płata czołowego 187 

chorych (59%), płata ciemieniowego 151 chorych (48%), płata skroniowego 149 chorych (47%), płata 

potylicznego 139 chorych (44%). 

Zebrano na podstawie planów leczenia dawki radioterapii konwencjonalnej oraz stereotaktycznej, 

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

Analiza dawek i ich skuteczności w toku.  

Trwa również zbieranie danych dotyczących przeżycia chorych.  

 

Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r., planowana jest publikacja wyników dotyczących  

przeprowadzonej 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 jest również rozprawa doktorska. 

 

 

3.10.5. Ocena powikłań i przebiegu leczenia systemowego chorych na nowotwory z wirusowym 

zapaleniem wątroby typu C (HCV) i B (HBV) 

Kierownik: R. Tarnawski 

J. Huszno, J. Mrochem-Kwarciak, A. Polakiewicz-Gilowska, Z. Kołosza, M. Jarząb, R. Tarnawski 

 

Chorzy z rozpoznaniem raka piersi (BC) z towarzyszącym wirusowym zapaleniem wątroby typu B 

(HBV), wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV) lub zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru 

odporności (HIV) stanowią istotną kwestię dla klinicystów prowadzących leczenie onkologiczne. 

Infekcje wirusowe mogą prowadzić do powikłań wątrobowych, takich jak: marskość wątroby, 

niewydolność wątroby lub rak wątrobowokomórkowy, ale także powikłania inne niż wątrobowe, które 

mogą ograniczać stosowanie cytostatyków i zwiększać ryzyko powikłań po chemioterapii. Celem 

programu badawczego Planu Naukowego 2018 była ocena wpływu zakażeń wirusowych na 

skuteczność i bezpieczeństwo chemioterapii u pacjentów z rozpoznaniem raka piersi. 
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Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej chorych z rozpoznaniem raka 

piersi, którzy zostali zdiagnozowani i leczeni w Centrum Onkologii – Instytucie im Marii 

Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach w latach 2010 - 2018. Wszyscy pacjenci przeszli badania 

krwi pod kątem obecności przeciwciał anty-HCV i HBsAg. Testy laboratoryjne potwierdziły infekcje 

wirusowe u 34 osób, które otrzymały chemioterapię. U 18 (53%) chorych stwierdzono zakażenie 

wirusem HCV, a u 16 (47%) chorych zakażenie wirusem HBV. Wszyscy chorzy byli konsultowani 

w Klinice Hematologii, gdzie nie znaleziono przeciwwskazań do leczenia systemowego. Dane 

kliniczne chorych, strategie leczenia i wyniki badań laboratoryjnych uzyskano z dokumentacji 

medycznej chorych. Liczbę leukocytów, neutrofili, hemoglobiny i płytek krwi oceniano na początku 

leczenia ogólnoustrojowego i podczas chemioterapii w odniesieniu do skali toksyczności - wersja 

CTCAE 4.0.  

 

W analizie, 33 chorych otrzymywało chemioterapię zawierającą antracykliny. U 18 (53%) chorych 

dodatkowo stosowano taksany (paklitaksel lub docetaksel). Trastuzumab zastosowano do 7 kobiet 

(21%). Zwiększenie transaminaz (ALT, AspAT, ALP) zaobserwowano u 12 chorych (34%). 

Hepatologiczne działania niepożądane (zwiększenie aktywności aminotransferaz) w stopniu> G3 

obserwowano u jednej osoby, która wymagała zakończenia chemioterapii. Hepatologiczne działania 

niepożądane występowały w podobnym odsetku w obu grupach (zakażenie HCV i HBV). 

Małopłytkowość obserwowano u 6 (18%) chorych. Małopłytkowość 3 stopnia zgłoszono u jednej 

kobiety, a G2 u 2 pacjentów. Powikłania wystąpiły po chemioterapii według schematu AC 

(antracykliny 60 mg / m2 i cyklofosfamidem 600 mg / m2) i wymagały zakończenia leczenia 

systemowego. Chorzy nie otrzymali kolejnego etapu leczenia w oparciu o paklitaksel (80 mg /m2). 

(35%)  chorych wymagało redukcji dawki lub odroczenia kolejnego cyklu chemioterapii. 

 

Uzyskane wyniki pozwoliły na wysunięcie następujących wniosków: chorzy z infekcją HCV lub HBV 

powinni zawsze być poddani wirusologicznemu badaniu w celu oceny wskazań do leczenia 

przeciwwirusowego przed rozpoczęciem leczenia ogólnoustrojowego. 

Hepatologiczne działania niepożądane występowały w podobnym odsetku jak, u pacjentów bez 

infekcji HCV / HBV. Małopłytkowość w stopniu 3 i 2 w skali CTCAE 4.0  występowała częściej 

u chorych z infekcją HCV. Chorzy z infekcją HCV i HBV powinni być starannie kontrolowani 

podczas leczenia systemowego z powodu parametrów hematologicznych i hepatologicznych. Infekcje 

HCV i HBV mogą powodować opóźnienie lub zakończenie chemioterapii. 

 

Wyniki powyższych badań przedstawione zostały w postaci prezentacji posterowej i ustnej podczas 

MASCC/IS00 2018 Annual Meeting Vienna 28-10/06/2018. 

 

3.11. Zbudowanie w oparciu o monitoring biomarkerów molekularnych, obrazowych, 

laboratoryjnych i klinicznych wieloparametrycznego modelu predykcji odpowiedzi guza 

nowotworowego i zdrowych tkanek na leczenie chorych na raka głowy i szyi 

Kierownik: K. Składowski 

A. Hajduk, A. Wygoda, T. Rutkowski, A. Heyda, B. Pilecki, M. Kentnowski, P. Polanowski, 

U. Dworzecka, K. Dębiec, Ł. Boguszewicz, A. Mazurek, M. Śnietura, J. Mrochem-Kwarciak, R. Deja, 

I. Domińczyk, M. Pietrowska, S. Lukoszek, T. Stępień, M. Sokół, P. Widłak, D. Lange, D. Butkiewicz, 

M. Krześniak, A. Gdowicz-Kłosok 

 

Od 2010 roku w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii prowadzona jest systematyczna analiza 

przebiegu odpowiedzi guza nowotworowego i zdrowych tkanek w trakcie radioterapii chorych na raka 

regionu głowy i szyi (HNC). Na tej podstawie możliwe jest leczenie onkologiczne z ukierunkowaniem 

na zachowanie lub odtworzenie funkcji narządu, z minimum objawów ubocznych, poprzez 

zastosowanie radioterapii lub radio-chemioterapii pojedynczo i w skojarzeniu z chirurgią 

rekonstrukcyjną. Kojarzenie metod odbywa się w sposób indywidualny i modyfikowany- adaptowany 

w zależności od wyniku postępującej predykcji skutków leczenia opartej na indywidualnej, 

prospektywnej ocenie wyników badań realizowanych wyjściowo i w procesie wielokrotnego, 

chronologicznego i kompleksowego monitoringu. 
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Badania dotyczą wyjściowej wrażliwości nowotworu na podstawie badań genetycznych 

i molekularnych, zdolności organizmu chorego do tolerancji leczenia określanej wyjściowym 

ryzykiem powikłań, odpowiedzi guza nowotworowego na leczenie określanej na podstawie 

powtarzanego badania fizykalnego jamy ustnej (OCC), obrazowania morfologicznego ± 

funkcjonalnego (endoskopia, PET, MR, USG) gardła i krtani (NPC, OPC, HPC, LXC) oraz 

monitorowania markerów (cfDNA HPV i EBV) we krwi obwodowej (NPC EBV+, OPC HPV+), 

odpowiedzi organizmu chorego na leczenie określanej na podstawie monitorowania tzw. biomarkerów 

reakcji - stanu zapalnego, hipoksji, repopulacji, metabolizmu - metodami analityki laboratoryjnej 

i spektroskopii MR; profilaktyki, kompleksowego leczenia i pielęgnacji ostrych odczynów 

popromiennych i efektów ubocznych chemioterapii; psychoterapii; aktywnego leczenia chorób 

współistniejących, profilaktyki stanów ostrych; profilaktyki i leczenia niedoborów żywieniowych.  

 

Celem obecnego projektu badawczego jest analiza odpowiedzi guza nowotworowego oraz 

ocena przebiegu ostrego odczynu popromiennego, predykcji jego nasilenia za pomocą szczegółowego, 

powtarzalnego monitoringu morfologiczno-funkcjonalnego wykorzystującego badanie kliniczne, skalę 

CTCAE 4.0, parametry laboratoryjne, metabolomiczne i radiologiczne.  

W tym roku, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, zmodyfikowano metodykę 

zbierania danych klinicznych, opracowując nowy algorytm obserwacji. Dane są w trakcie zbierania 

i nie nadają się jeszcze do szczegółowej analizy. 

Analiza dotychczasowego materiału potwierdziła istnienie trzech typów przebiegu odczynu - 

stałego narastania nasilenia aż do końca radioterapii, narastania z fazą plateau do końca radioterapii 

i gojenia pod koniec okresu radioterapii. Podobny efekt obserwuje się w stosunku do regresji guza 

pierwotnego i przerzutowych węzłów chłonnych. 

 W tym roku nasza uwaga skupiła się na ocenie właściwości profilu molekularnego metabolomu 

krwi i określenie jego związków z parametrami klinicznymi i wynikami terapii. Celem było poznanie 

procesów molekularnych kluczowych dla odpowiedzi na leczenie chorych z HNC, mając potencjalne 

znaczenie dla opracowania narzędzi umożliwiających monitorowanie i przewidywanie indywidualnej 

skuteczności i tolerancji terapii onkologicznej.  

Do badania włączono 171 chorych na raka regionu głowy i szyi poddanych radykalnej 

radioterapii lub radio-chemioterapii. Pacjenci byli objęci wieloparametrycznym monitoringiem 

polegającym na cotygodniowym: badaniu laryngologicznym i endoskopowym celem oceny objętości 

guza nowotworowego oraz ostrego odczynu popromiennego, badaniu psychologicznym oceniającym 

poziom dystresu i bólu, pomiarze masy ciała pacjenta, ocenie parametrów laboratoryjnych krwi 

obwodowej,  analizie profilu metabolicznego surowicy krwi wyznaczonego techniką spektroskopii 

protonowej magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR).  

Dane z wieloparametrycznego monitoringu były analizowane z wykorzystaniem nienadzorowanych 

i nadzorowanych metod analizy wielowymiarowej. Analiza składowych głównych - PCA została 

wykorzystana do detekcji przypadków odstających, następnie z wykorzystaniem metody OPLS-DA 

analizowano przebieg zmian w profilu metabolicznym surowicy krwi. 

 

Zidentyfikowano czynniki, które mają wpływ na powstawanie przypadków odstających 

z powodu wzrostu stężenia ciał ketonowych w surowicy krwi (3-hydroksymaślan (3-hydroxybutyrate), 

aceton (Acetone) oraz acetylooctan (Acetoacetate)). Porównanie danych spektroskopowych z danymi 

klinicznymi ujawniło istotną zależność między wzrostem stężenia ciał ketonowych w surowicy krwi 

a nasileniem odczynu popromiennego oraz wystąpieniem silniej reakcji bólowej, związanej 

z zaburzeniami alimentacji, następnie utratą masy ciała. Odnotowano istotną korelację stężenia 3-

hydroksymaślanu ze spadkiem masy ciała, BMI, poziomem albumim, prealbumin oraz wzrostem 

CRP. Warto zaznaczyć, że mimo ponad dwudziestoprocentowej utraty masy ciała, zarówno BMI jak 

i poziom albumin pozostawały w zakresie wartości referencyjnych – wskazując na brak przydatności 

tych parametrów do klinicznej oceny stanu odżywienia pacjenta. Ocenę wykorzystania poziomu ciał 

ketonowych w surowicy krwi do wczesnej detekcji pacjentów zagrożonych dużym spadkiem masy 
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ciała w trakcie leczenia z powodu nowotworów głowy i szyi przeprowadzono z wykorzystaniem testu 

ANOVA Kruskala-Wallisa. Pacjenci zostali podzieleni na 3 grupy procentowego ubytku masy ciała. 

Po analizie okazało się, że na podstawie poziomu albumin, prealbumin oraz wartości BMI nie jest 

możliwe rozróżnienie pacjentów ze względu na procentowy ubytek masy ciała. Natomiast 

w przypadku pomiaru sygnału 1H NMR 3-hydroksymaślanu już w drugim tygodniu leczenia mamy 

doczynienia z istotną statystycznie różnicą pomiędzy pacjentami którzy w trakcie leczenia osiągną 

procentowy spadek masy ciała powyżej 10% i pozostałymi klasami. Warto również odnotować, że 

pacjenci rozpoczynający leczenie z niższym BMI są w grupie najniższego ryzyka procentowej utraty 

masy ciała w trakcie leczenia. 

 

Podsumowanie: 

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest skuteczną techniką obserwacji zmian 

w profilu metabolicznym surowicy krwi u pacjentów leczonych z powodu raka regionu głowy i szyi. 

Monitorowanie w stałych odstępach czasowych poziomu ciał ketonowych z wykorzystaniem 1H 

NMR jest cenną metodą detekcji wczesnych zmian w stanie odżywienia chorych, jest sygnałem 

ostrzegawczym, przedklinicznym, umożliwiającym wczesną interwencję w ramach leczenia 

wspomagającego właściwy proces terapeutyczny. Dodatkowo detekcja 1H NMR 3-hydroksymaślanu 

posiada większą czułość we wczesnej identyfikacji pacjentów zagrożonych znaczną utratą masy ciała 

w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. 

 

Powyższe wyniki zostały opisane w publikacji pt.: „NMR-based metabolomics in real-time monitoring 

of treatment induced toxicity and cachexia in head and neck cancer – a method for early detection of 

high risk patients”, która jest obecnie poddana procesowi recenzowania w czasopiśmie Metabolomics. 

 

Doniesienia zjazdowe: 

 

1. NMR-Based Metabolomics In Real-Time Monitoring of Treatment Induced Toxicity And 

Cachexia In Head And Neck Cancer –  A Method For Early Detection Of High Risk Patients  

Ł. Boguszewicz, A. Bieleń, J. Mrochem-Kwarciak, M. Ciszek, A. Wygoda, A. Skorupa,  

A. Kotylak, K. Składowski, M. Sokół 

Prezentacja ustna na konferencji „Metabolomics Circle 2018”, 26-28.10.2018 Przysiek 

k/Torunia. 

2. Metaboliczna odpowiedź na radio-chemioterapię u chorych z nowotworami głowy i szyi – 

analiza surowicy krwi z wykorzystaniem spektroskopii NMR.  

Łukasz Boguszewicz, Mateusz Ciszek, Agata Bieleń, Andrzej Wygoda, Tomasz Rutkowski,  

Krzysztof Składowski, Jolanta Mrochem-Kwarciak, Maria Sokół. 

Prezentacja ustna na konferencji „Perspektywy w onkologii molekularnej – III zjazd  

Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”, 5-6.04.2018, Warszawa. 

3. Analiza wpływu wybranych czynników genetycznych na ostry odczyn popromienny 

u chorych leczonych na nowotwory głowy i szyi. 

Mateusz Ciszek, Łukasz Boguszewicz, Dorota Butkiewicz, Małgorzata Krześniak, Agnieszka 

Gdowicz-Kłosok, Tomasz Rutkowski, Jolanta Mrochem-Kwarciak, Maria Sokół. 

Prezentacja ustna na konferencji „Perspektywy w onkologii molekularnej – III zjazd  

Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”, 5-6.04.2018, Warszawa. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 

1. Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk metabolomicznych przyznana na 

konferencji „Metabolomics Circle 2018” za prezentację ustną pt. „NMR-Based Metabolomics 

In Real-Time Monitoring of Treatment Induced Toxicity And Cachexia In Head And Neck 

Cancer –  A Method For Early Detection Of High Risk Patients” 
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3.12. Ocena predykcyjnego i prognostycznego znaczenia cytokin proangiogennych, wykładników 

nasilenia stanu zapalnego, markerów uszkodzenia narządowego oraz parametrów 

hematologicznych u chorych na raka regionu głowy i szyi, niedrobnokomórkowego raka płuca 

oraz nowotwory układu krwiotwórczego 
Kierownik: J. Mrochem-Kwarciak 

A. Chmura, R. Deja, M. Czech, M. Latos, M. Prokop, J. Żołnierz, A. Kowalska, Ł. Boguszewicz, 

T. Rutkowski, A. Wygoda, D. Leś, M. Grajek, Ł. Krakowczyk, C. Szymczyk, J. Wierzgoń, B. Smolska-

Ciszewska, M. Giglok, T. Czerw, M. Sobczyk-Kruszelnicka, I. Mitrus, D. Butkiewicz, I. Matuszczyk, 

M. Sokół, A. Maciejewski, R. Suwiński, S. Giebel, K. Składowski 

 

Celem programu badawczego była analiza zależności pomiędzy stężeniem osteopontyny 

(OPN), rozpuszczalny receptorem VEGF-1 (sFlt-1) – białek związanych z niedotlenieniem 

i angiogenezą oraz wskaźników czerwonokrwinkowych a wynikami leczenia u chorych na raka 

regionu głowy i szyi (RGiSz) oraz niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP).  

 

Badania OPN, erytropoetyny (Epo) oraz morfologii krwi wykonano u 389 chorych na raka 

regionu głowy i szyi. Mediana wieku wynosiła 58 lata. Badania laboratoryjne wykonano przed i po 

leczeniu. Morfologię krwi wykonano za pomocą analizatora hematologicznego Sysmex XE-2100, 

oznaczenia Epo wykonano metodą chemiluminescencji enzymatycznie wzmocnionej, a stężenie OPN 

wykonano metodą ELISA. Analizie poddano grupę chorych na raka: nosogardła (5%), jamy ustnej 

(8%), gardła środkowego (34%), gardła dolnego (11%), krtani (42%), zakwalifikowanych do 

radioterapii (RT) (44%), chemio-radioterapii (ChT/RT) (30%) lub indukcyjnej ChT z następową 

ChT/RT lub RT (26%).W grupie chorych z obniżonym stężeniem Hb (poniżej 12 g/ml) wykazano 

ujemną korelację z młodą frakcją retikulocytów (IFR) (p=0,0001) oraz Epo (p=0,0001). 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 odniesienia. 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 jednoczynnikowej OPN przed 

leczeniem było niezależnym czynnikiem prognostycznym czasu przeżycia całkowitego (OS). 

U chorych ze stwierdzoną anemią stężenie OPN było istotnie wyższe (95 ng/ml) od stężenia OPN 

u chorych bez anemii (65 ng/ml). 

Drugą grupę badaną stanowiło 129 chorych leczonych z powodu NDRP. Stopień 

zaawansowania 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 stężenie 

Hb niższe od 12 g/dl miało 56% badanych. U chorych ze stwierdzoną niedokrwistością 

zaobserwowano, 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 odniesienia. 

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. 

Uzyskane powyższe wyniki wskazują na wzrost wydzielania endogennej Epo ze względu na 

hipoksję w guzie i subkliniczną hipoksję organizmu. Parametrem odzwierciedlającym 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 wskaźniki młodych form 

krwinek czerwonych. Brak korelacji pomiędzy obniżonym stężeniem Hgb, a wskaźnikami odnowy 

układu czerwonokrwinkowego, w tym z młodymi formami retikulocytów u chorych po leczeniu 

systemowym prawdopodobnie wiążę się z mielosupresyjnym działaniem ChT na szpik kostny 

(RGiSz).Wzrost stężenia Epo oraz wtórnie wskaźniki laboratoryjne pobudzenia erytropoezy, przed 

leczeniem, są niekorzystnymi czynnikami predykcyjnymi, związanymi z większym 
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prawdopodobieństwem niewyleczenia, 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).Wysokie wyjściowo stężenie obu białek: Epo i OPN jest niekorzystnym 

czynnikiem prognostycznym wskazującym na podwyższone ryzyko zgonu (RGiSz).  

W kolejnym roku planuje się przeprowadzenie badania sFlt-1, wprowadzonego do rutynowej 

diagnostyki laboratoryjnej w wrześniu br, w obu grupach chorych: RGiSz oraz NDRP.  

Kolejnym celem programu badawczego było przeanalizowanie zależności pomiędzy 

wskaźnikami stanu zapalnego oraz stanu odżywienia w aspekcie odpowiedzi organizmu na 

rozwijający się proces nowotworowy oraz zastosowanego leczenia u chorych na RGiSz poddanych 

leczeniu operacyjnemu oraz radio i radio/chemioterapii. Analizie poddano grupę 191 chorych na raka 

gardła górnego (4%), środkowego (39%), dolnego (13%), krtani (36%) oraz raka jamy ustnej (8%), 

zakwalifikowanych do radioterapii samodzielnej (53%) lub skojarzonej z chemioterapią (47%). 

U 47% chorych 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 oraz albuminy 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. Mediana 

obserwacji wyniosła 40 miesięcy, u 61% chorych stwierdzono całkowitą remisję choroby (CR). 

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

wysoki wskaźnik NLR (p=0,01) są czynnikami wpływającymi na krótszy czas przeżycia wolnego od 

choroby (DFS) oraz krótszy czas przeżycia całkowitego (OS). Również znamienny wpływ na OS miał 

wysoki wskaźnik mGPS (p=0.04).  

Analiza materiału własnego wskazuje, że u chorych na raka regionu głowy i szyi leczonych 

z zastosowaniem radioterapii samodzielnej lub skojarzonej z chemioterapią, istotną rolę w ocenie 

rokowania mogą odgrywać wykładniki stanu zapalnego. Na szczególną uwagę jako negatywnego 

czynnika predykcyjnego i prognostycznego zasługuje podwyższona wartość WBC oraz NLR.  

W kolejnym roku planowane jest wykonanie badania Il-6, które zostało wprowadzone do 

rutynowej diagnostyki laboratoryjnej we wrześniu br, oraz wykonanie analizy białek: prealbumina, 

ferrytyna, transferryna oraz rozpuszczanego receptora transferyny.  

Ostatnim celem programu badawczego było potwierdzenie przydatności lipokainy związanej 

z żelatynazą neutrofilii (NGAL), jako markera uszkodzenia nerek (wyprzedzającego wzrost stężenia 

kreatyniny i cystatyny C, która być może pozwoli na zastosowanie interwencji klinicznej w postaci 

redukcji bądź odstawieniu leków o działaniu nefrotoksycznym. W tym celu wykonano oznaczenia 

NGAL, kreatyniny w moczu oraz surowicy przed przeszczepem w 1, 7, 14,21,28 dobie po 

przeszczepie. Badania wykonano u 31 chorych na nowotwory układu krwiotwórczego (14 chorych na 

AML, 3 chorych na HL, 2 chorych na MM, 5 chorych na NHL, 4 chorych na ALL, 1 chory na MDS, 

1 chory na SAA, 1 chory na CLL). W przyszłym roku planowane jest kontunuowanie zbierania 

materiału biologicznego, wykonanie analizy statystycznej oraz przygotowanie doniesienia zjazdowego 

na konferencje hematologiczną.  

 

W 2018 roku planowana jest dalsza kontynuacja bankowania materiału biologicznego oraz 

sukcesywne wykonywanie badań. Również przeprowadzona analiza wyników badań laboratoryjnych 

z wynikami leczenia uzyskanych dla każdej grupy chorych. Wstępne wyniki badań związanych 

z realizacją projektu pod kątem wykorzystania markerów zapalnych i markerów procesu angiogenezy 

mogą mieć znaczenie w optymalizacji leczenia chorych na RGiSz oraz NDRP. W roku 2018 

planowane jest przygotowanie maszynopisu do publikacji w czasopiśmie z IF.  
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Dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu przedstawiono poniżej: 

 

Doniesienia zjazdowe 

 

1. J.J. Mrochem-Kwarciak, T. Rutkowski, A. Wygoda, A. Chmura, R. Deja, Ł. Boguszewicz, P. 

Widlak, A. Brewczyński, K.A. Składowski. Prognostic Value of Reticulocyte, Immature Reticulocyte, 

and Osteopontin in HNSCC Patients Treated by Radiation and Chemotherapy. International Journal of 

Radiation Oncology 2018;  

 

2. J. Mrochem-Kwarciak, A. Chmura, R. Deja, B. Smolska-Ciszewska, T. Rutkowski M. Giglok, 

D. Butkiewicz, R. Suwiński. Prognostic value of erythropoietin and hematological parameters in 

patients with non-small cell lung cancer. Contemporary Oncology, 10th Anniversary International 

Conference of Contemporary Oncology2018; 22 supl. 2:11. 

 

3. J. Mrochem-Kwarciak, T. Rutkowski, A. Wygoda, A. Chmura, R. Deja, A. Kowalska, 

K. Składowski. Impact of hematological parameters on clinical outcome in patients with cancer of 

larynx and hypopharynx treated with radio- or chemotherapy. Contemporary Oncology, 10th 

Anniversary International Conference of Contemporary Oncology2018; 22 supl. 2:38. 

 

4. Mrochem Kwarciak J., Rutkowski T., Wygoda A., Chmura A., Deja R., Czerw T., Kowalska A., 

Składowski K. Znaczenie predykcyjne parametrów retikulocytarnych oraz erytropoetyny 

w płaskonabłonkowym raku regionu głowy i szyi (RGSz). Onkologia w Praktyce Klinicznej 

2018;4:B11. XX Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 30.08-01.09.2018 Kraków.  

 

5. J. Mrochem-Kwarciak, A. Wygoda, A. Chmura, J. Huszno, Z. Kołosza, T. Rutkowski, 

K. Składowski. Ocena prognostycznego znaczenia wskaźników stanu zapalnego u chorych na raka 

regionu głowy i szyi poddanych radioterapii samodzielnej lub skojarzonej z chemioterapią. Książka 

zjazdowa VII Krakowska Konferencja Onkologiczna. 5-6.10.2018 Kraków.  

 

6. J. Mrochem-Kwarciak, T. Rutkowski, A. Wygoda, A. Chmura, R. Deja, Z. Kołosza, T. Czerw, 

A. Kowalska, K. Składowski. Znaczenie prognostyczne i predykcyjne parametrów retikulocytarnych 

oraz erytropoetyny w płaskonabłonkowym raku regionu głowy i szyi (RGSz). Książka zjazdowa VII 

Krakowska Konferencja Onkologiczna. 5-6.10.2018 Kraków. 

 

7. J. Mrochem-Kwarciak, A. Chmura, R. Deja, B. Smolska-Ciszewska, A. Idasiak, R. Suwiński. 

Prognostic value of erythropoietin and hematological parameters in patients with non-small cell lung 

cancer. XXII Gliwice Scientific Meetings 2018. Gliwice, 16-17.11. 2018.  

 

Prezentacje ustne: 

 

1. J. Mrochem-Kwarciak, A. Chmura, R. Deja, M. Czech, B. Smolska-Ciszewska, M. Giglok, 

D. Butkiewicz, T. Rutkowski, Z. Kołoszy, B. Masłyk, R. Suwiński. Ocena prognostycznego znaczenia 

erytropoetyny oraz parametrów hematologicznych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca 

(NDRP) poddanych radio- i radio-chemioterapii. I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej, 

Wrocław 23.03.2018 r – książka abstraktów 2018;41. 
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4.1. Nowotwory tarczycy i inne nowotwory układu wydzielania wewnętrznego: indywidualizacja 

postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na podstawie kliniczno-patologicznych 

i molekularnych czynników prognostycznych 

 

4.1.1. Rak brodawkowaty tarczycy i nowotwory o niepewnym potencjale złośliwości – 

optymalizacja postępowania terapeutycznego w kontekście badań molekularnych 
Kierownik: A. Maciejewski 

A. Czarniecka, J. Krajewska, M. Jarząb, D. Rusinek, M. Oczko-Wojciechowska E. Stobiecka, 

E. Zembala-Nożyńska, A. Sacher, B. Jarząb 

 

Zadanie prowadzone jest w ramach projektu: Nowe molekularne narzędzia diagnostyki molekularnej 

i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego [Milestone]. 

STRATEGMED2/267 398/4/NCBR/2015. 

Podstawowym sposobem leczenia chorych ze zmianami ogniskowymi w tarczycy nadal pozostaje 

leczenie operacyjne. Zakres operacji uzależniony jest od przedoperacyjnego badania cytologicznego, 

które niestety w 15-30% przypadków jest niejednoznaczne. Wówczas leczenie operacyjne (nie 

pozbawione zdarzeń niepożądanych i powikłań) ma charakter diagnostyczny. W 70-85% przypadków 

pooperacyjnie rozpoznawane są zmiany łagodne i operacji można byłoby uniknąć, dlatego tak ważne 

jest dokładne, przedoperacyjne określenie ryzyka złośliwości i prawidłowy wybór zakresu operacji. 

Głównym celem projektu jest opracowanie klasyfikatora molekularnego do diagnostyki zmian 

ogniskowych tarczycy w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). 

Obecnie (na 605 próbkach) walidowany jest autorski klasyfikator molekularny na podstawie materiału 

z BAC oraz materiału z pobranych śródoperacyjnie fragmentów guzów. Wykonano badanie ekspresji 

genów metodą mikromacierzy DNA wysokiej gęstości, na podstawie, którego zostały wytypowane 

geny do klasyfikatora molekularnego (czułość 96%,swoistość 85%, dodatnia wartość predykcyjna 

93%). 

Planowana jest weryfikacja kliniczna opracowanego klasyfikatora molekularnego. 

W ramach projektu w 2018 r wykonano w Klinice Chirurgii Onkologicznej  

i Rekonstrukcyjnej 408 operacji tarczycy z pobraniem materiału do badań genetycznych. 

Dodatkowo dokonano podsumowania wyników leczenia chorych na raka brodawkowatego tarczycy 

w stopniu zaawansowania klinicznego cT1N0M0 leczonych w ramach prospektywnego badania 

klinicznego prowadzonego w latach 2011-2015. Manuskrypt w załączeniu – przygotowywany do 

wysłania do druku. 

Dla oceny znaczenia rokowniczego mutacji promotora genu TERT (TERTp) w raku brodawkowatym 

tarczycy przeanalizowano grupę 189 chorych operowanych w Klinice Chirurgii. 

Mutację TERTp stwierdzono u 16 chorych (8,5%), jej występowanie korelowało z innymi czynnikami 

niekorzystnego rokowania takimi jak: mutacja BRAF oraz wiek, płeć, zaawansowanie – obecność 

przerzutów do węzłów chłonnych, wielkość guza czy naciek torebki. 

Pomimo potwierdzenia związku mutacji promotora TERT z innymi czynnikami niekorzystnego 

przebiegu choroby niewielka liczebność grupy wymaga kontynuacji badań. Wstępne wyniki zostały 

opublikowane w Int J Mol Sci. 

W ramach kontynuacji współpracy międzynarodowej wykazano, że wiek jest niekorzystnym 

czynnikiem prognostycznym w raku brodawkowatym tarczycy, jedynie jeśli jest to rak  

z potwierdzoną mutacją BRAF (Praca opublikowana w J Clin Oncol.) oraz wykazano znaczenie 

mutacji BRAF dla zwiększonego ryzyka nawrotu w jednoogniskowych rakach tarczycy  

o średnicy 1-4 cm. (Praca opublikowana w J Natl Cancer Inst.).  

 

Wyniki badań  
Przedstawiono na III Zjeździe Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

Warszawa 5-6 kwietnia 2018 r. 

Tytuł: Optymalizacja strategii chirurgicznej w nowotworach tarczycy w oparciu o klasyczne 

i molekularne czynniki prognostyczne; A. Czarniecka, M. Oczko-Wojciechowska, A. Sacher, 

G. Woźniak, M. Zeman, A. Maciejewski, D. Rusinek, E. Stobiecka, E. Chmielik, E. Zembala-

Nożyńska, M. Jarząb, J. Krajewska, A. Król, D. Handkiewicz-Junak, B. Jarząb  
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Publikacje: 

1. Heterogeneity of Thyroid Cancer. 

Chmielik E, Rusinek D, Oczko-Wojciechowska M, Jarzab M, Krajewska J, Czarniecka A, 

Jarzab B. 

Pathobiology. 2018;85(1-2):117-129. doi: 10.1159/000486422.  

IF 1.95 

 

2. Patient Age-Associated Mortality Risk Is Differentiated by BRAF V600E Status in Papillary 

Thyroid Cancer. 

Shen X, Zhu G, Liu R, Viola D, Elisei R, Puxeddu E, Fugazzola L, Colombo C, Jarzab 

B, Czarniecka A, Lam AK, Mian C, Vianello F, Yip L, Riesco-Eizaguirre G, Santisteban P, 

O'Neill CJ, Sywak MS, Clifton-Bligh R, Bendlova B, Sýkorová V, Xing M. 

J Clin Oncol. 2018 Feb 10;36(5):438-445. doi: 10.1200/JCO.2017.74.5497. Epub 2017 Dec 

14.IF 24.008 

 

3. BRAF V600E Mutation-Assisted Risk Stratification of Solitary Intrathyroidal Papillary 

Thyroid Cancer for Precision Treatment. 

Huang Y, Qu S, Zhu G, Wang F, Liu R, Shen X, Viola D, Elisei R, Puxeddu E, Fugazzola L, 

Colombo C, Jarzab B, Czarniecka A, Lam AK, Mian C, Vianello F, Yip L, Riesco-Eizaguirre 

G, Santisteban P, O'Neill CJ, Sywak MS, Clifton-Bligh R, Bendlova B, Sýkorová V, Xing M. 

J Natl Cancer Inst. 2018 Apr 1;110(4):362-370. doi: 10.1093/jnci/djx227. 

IF 12,589 

 

4. Coexistence of TERT Promoter Mutations and the BRAF V600E Alteration and Its Impact on 

Histopathological Features of Papillary Thyroid Carcinoma in a Selected Series of Polish 

Patients. 

Rusinek D, Pfeifer A, Krajewska J, Oczko-Wojciechowska M, Handkiewicz-Junak D, 

Pawlaczek A, Zebracka-Gala J, Kowalska M, Cyplinska R, Zembala-Nozynska E, Chekan M, 

Chmielik E, Kropinska A, Lamch R, Jurecka-Lubieniecka B, Jarzab B, Czarniecka A. 

Int J Mol Sci. 2018 Sep 6;19(9). pii: E2647. doi: 10.3390/ijms19092647. 

IF- 3,697 

 

Przygotowano również manuskrypt pt.: Surgical strategy in low-risk papillary thyroid carcinoma 

(PTC) in clinical stage cT1N0M0 – preliminary results of the first Polish prospective, non-randomized 

trial.  

Authors: A. Czarniecka, M. Zeman, A. Sacher, G. Woźniak, A. Maciejewski,  

E. Stobiecka, E. Chmielik, M. Oczko-Wojciechowska, D. Rusinek,  

M. Jarząb, J. Krajewska, A. Król, D. Handkiewicz-Junak, D. Lange, B. Jarząb 

 

 

4.1.2. Rodzinny rak rdzeniasty tarczycy – wyniki leczenia operacyjnego u nosicieli mutacji 

protoonkogenu RET w zależności od typu mutacji, stadium zaawansowania klinicznego 

choroby, czasu rozpoczęcia leczenia i jego zakresu 

Kierownik: A. Maciejewski 

A. Czarniecka, M. Oczko-Wojciechowska, J. Krajewska, E. Stobiecka, M. Jarząb, A. Sacher, B. Jarząb 

 

Odkrycie mutacji germinalnej protoonkogenu RET dało podstawy dla podejmowania decyzji  

o profilaktycznej tyroidektomii na podstawie wyniku badania molekularnego. Analizę genetyczną 

protoonkogenu RET rozpoczęto w Centrum Onkologii w Gliwicach w 1996r (3 lata po odkryciu 

światowym). W 1997 roku przeprowadzono pierwszą profilaktyczną tyroidektomię. Centrum 

Onkologii w Gliwicach posiada największą w Polsce grupę chorych na rodzinnego raka rdzeniastego 

tarczycy leczonych operacyjnie. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29165667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29165667
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Cel: Podsumowanie 20-letniego doświadczenia w leczeniu chorych na RRRT w kontekście 

optymalnego czasu i zakresu operacji. 

Materiał i metody: Materiał stanowi 200 chorych na RRRT leczonych w Centrum Onkologii  

w Gliwicach, podzielonych na dwie grupy: grupa 1- operowani w latach 1997-2006: 105 chorych 

(podgrupa 1A: 32 leczonych profilaktycznie i podgrupa 1B: 73 operowanych w okresie klinicznie 

jawnym oraz grupa 2 operowani w latach 2007-2017: 95 chorych (podgrupa 2A: 30 operowanych 

profilaktycznie (kalcytonina <10pg/ml) i podgrupa 2B: 65 operowanych  

w okresie klinicznie jawnym). U wszystkich chorych mutację protoonkogenu RET oznaczano 

dwukrotnie na podstawie analizy DNA z leukocytów krwi obwodowej. Chorych leczonych  

w okresie klinicznie jawnym operowano zgodnie z zaleceniami Polskich Rekomendacji ds. Leczenia 

Raka Tarczycy, natomiast chorych z grupy 1A poddano całkowitemu wycięciu tarczycy z układem 

chłonnym centralnym, w 8 przypadkach rozszerzonym dodatkowo o obustronną, elektywną, boczną 

limfadenektomię szyjną. W grupie 2 A operację ograniczono jedynie do całkowitego usunięcia 

tarczycy. 

Wyniki: Opóźnienie leczenia operacyjnego w RRRT niekorzystnie wpływa na rokowanie  

(prawdopodobieństwo 10-letniego przeżycia całkowitego chorych leczonych w okresie klinicznie 

jawnym- grupa 2Ai 2B razem- wynosiło 70% w porównaniu do 100% chorych  

z grupy 1A i 1B; p<0,05). W latach 1997-2006 w okresie optymalnym operowano 32 chorych (grupa 

1A) co stanowiło 30% wszystkich chorych na RRRT operowanych w tym okresie. Niestety w latach 

2007-2017 profilaktycznie operowano także tylko 30 osób (31,5%)-grupa 2A, co stanowi podobny 

odsetek. U żadnego chorego z grupy:1A i 2A nie odnotowano nawrotu choroby nowotworowej, 

u wszystkich uzyskano natomiast normalizację pooperacyjnego stężenia kalcytoniny, pomimo 

ograniczenia zakresu operacji tylko do profilaktycznej tyroidektomii bez usuwania węzłów chłonnych 

centralnych w grupie 2A. Natomiast w grupie 1B normalizację stężenia kalcytoniny stwierdzono u 

31,5%, a w 2B u 63%. W grupie 1B nawrót lokoregionalny dotyczył 17 chorych (23,3%), w 2B 7 

chorych (11%) (p=0,05). Odpowiednio rozsiew choroby stwierdzono w grupie 1B u 12 chorych 

(16,4%), a w grupie 2B u 4 osób (1%) (p=0,05).  

 

Wnioski: Pomimo upływu lat i rozpowszechnienia się badań genetycznych nadal około 2/3 chorych 

jest operowanych w okresie klinicznie jawnym, co wpływa na pogorszenie rokowania. Należy dążyć 

do optymalizacji czasu kwalifikacji do leczenia operacyjnego, co pozwala na bezpieczne ograniczenie 

zakresu operacji i poprawę jakości życia chorych.   

W 2018 r wyniki prezentowano na:  

 

Zjeździe Polskiego Towarzystwa Endokrynologii  Onkologicznej – 5.04-07.04.2018 Łódź 20 lat 

doświadczeń z profilaktycznymi operacjami w dziedzicznym raku rdzeniastym tarczycy. 

Agnieszka Czarniecka 

 

III Zjeździe Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Warszawa 5-6 kwietnia 2018 r. 

Optymalizacja strategii chirurgicznej w nowotworach tarczycy w oparciu o klasyczne i molekularne 

czynniki prognostyczne; A. Czarniecka, M. Oczko-Wojciechowska, A. Sacher, G. Woźniak, 

M. Zeman, A. Maciejewski, D. Rusinek, E. Stobiecka, E. Chmielik, E. Zembala-Nożyńska, M. Jarząb, 

J. Krajewska, A. Król, D. Handkiewicz-Junak, B. Jarząb  

 

Wykład na wiosenno-letniej szkole tyreologii w Gdyni 22-23.06.2018: 

Współczesne zasady postępowania w rodzinnym raku rdzeniastym tarczycy; 

A. Czarniecka 
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41st Annual Meeting of the ETA September, 15-18, 2018 Newcastle ETA-CRN  

Surgical approaches depending on known RET germline mutation; 

A. Czarniecka  

 

 

4.1.3. Wartość predykcyjna radioizotopowej lokalizacji niemych klinicznie ognisk (ROLL) 

wznowy u chorych na raka tarczycy kwalifikowanych do leczenia operacyjnego 
Kierownik: A. Maciejewski 

Wykonawcy: M. Turska-d’Amico, A. Czarniecka, A. d’Amico 

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doniesienia dotyczące zastosowania techniki ROLL tj. 7 prac 

oryginalnych, w których największa analizowana grupa przypadków wyniosła 42, podjęto próbę 

oceny powyższej techniki opierając się na materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej 

i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu Oddziału w Gliwicach (COIG), która obejmuje 

ponad 400 przypadków i wydaje się być największa na świecie. 

Celem pracy jest retrospektywna ocena wartości predykcyjnej metody ROLL (Radioguided Occult 

Lesion Localisation) tj. radioizotopowego znakowania niepalpacyjnej wznowy lokoregionalnej i jej 

resekcji u chorych uprzednio wielokrotnie leczonych operacyjnie z powodu raka tarczycy.  

Materiał będą stanowiły przypadki tj. operacje z użyciem techniki ROLL przeprowadzone  

w latach 2002 – 2016 z powodu miejscowego lub węzłowego nawrotu raka tarczycy. 

Technika ROLL zastosowana w tych zabiegach polega na przedoperacyjnym podawaniu 

radioznacznika pod kontrolą USG w uprzednio zdiagnozowane  badaniem cytologicznym obszary 

niepalpacyjnej wznowy raka tarczycy, tj. kilku- kilkunastomilimetrowego obszaru. Radioznacznikiem 

wykorzystywanym w metodzie jest mikroalbumina, która pozostaje w miejscu podania, znakowana 

promieniotwórczym izotopem technetu. Wyznakowane ogniska raka są następnie śródoperacyjnie, 

precyzyjnie odnajdywane w polu operacyjnym przy użyciu detektora promieniowania gamma. Należy 

w tym miejscu zaznaczyć, że każda kolejna interwencja chirurgiczna w obszarze szyi, pokrytym 

licznymi bliznami po wcześniejszych zabiegach jest niezwykle trudna i wiąże się z coraz większym 

ryzykiem powikłań.  

W chwili obecnej wykonawcy Programu Badawczego są w trakcie tworzenia bazy danych badanej 

grupy chorych. Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji przygotowanego projektu. 

 

 

4.2. Ocena czynników prognostycznych i predykcyjnych w diagnostyce i leczeniu chirurgicznym 

chorych na nowotwory złośliwe 

 

4.2.1. Ocena czynników prognostycznych u chorych na raka jelita grubego w IV stopniu 

klinicznego zaawansowania choroby leczonych chirurgicznie. Badanie prospektywne 

Kierownik: A. Maciejewski 

M. Zeman, M. Czarnecki, T Pałka, A. Chmielarz, M. Strączyński, S. Półtorak, S. Pakuło, M. Chekan, 

M. Biskup-Frużyńska, A. Stanek-Widera, J. Rembak-Szynkiewicz, W. Bal, D. Lange 

 

W ramach badania leczono 41 chorych (11k, 30m) w wieku od 45 do 83 lat. Ognisko pierwotne  u 20 

chorych zlokalizowane było w odbytnicy, a 21 w okrężnicy. 

Śródoperacyjnie stwierdzono w obrębie wątroby w 24 przypadkach guz pojedynczy,  

a w pozostałych 17 więcej niż 1 guz. Wykonano 11 hemihepatektomii, 18 segmentektomii,  

9 metastazektomii. W 3 przypadkach stwierdzono brak możliwości radykalnej resekcji wątroby 

i wykonano u nich termoablację zmian przerzutowych (RFA). Powikłania okołooperacyjne ogółem 

stwierdzono u 29,3% chorych. Powikłania w stopniu co najmniej 3 wg skali Claviena stwierdzono 

u 12,2% chorych. Rozkład powikłań kształtował się następująco: 

0- 27 chorych (65,8%) 

1- 0 chorych 

2- 7 chorych (17,1%) 

3- 2 chorych (4,9%) 

4- 1 chory (2,4%) 
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5- 2 chorych (4,9%) 

13 (32%) chorych wymagało okołooperacyjnego przetoczenia KKCz. 

 

Tab.1. Rozkład powikłań z podziałem na operatorów 

 n 0 2 3/4 5 

1 19 14 3 1 1 (5,3%) 

2 10 8 1 0 1 (10%) 

3 3 1 1 1 0 

4 3 0 2 1 0 

5 2 2 0 0 0 

Inni 4 4 0 0 0 
 

W 82% przypadków resekcyjnych badanie histopatologiczne potwierdziło resekcję R0, w pozostałych 

przypadkach R1. 

Obecnie chorzy pozostają w okresowych kontrolach w ramach Zespołu Nowotworów Przewodu 

Pokarmowego. Średni czas obserwacji wynosi 10 miesięcy. Krótki czas obserwacji oraz stosunkowo 

niewielka liczebność badanej grupy na razie nie pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących 

prawdopodobieństwa przeżycia bezobjawowego i całkowitego. Badanie wymaga kontynuacji. 

 

 

4.2.2. Ocena morfometrycznej charakterystyki sieci naczyń limfatycznych raka regionu głowy 

i szyi i regionalnych węzłów chłonnych oraz stopnia korelacji z profilem molekularnym 

marginesów jako czynników predykcyjnych dla pooperacyjnej radioterapii 

Kierownik: A. Maciejewski 

Ł. Krakowczyk,  A. Widera, D. Lange, M. Stankiewicz, C. Szymczyk, K. Oleś, B. Maciejewski 

 

Z dotychczasowych nielicznych badań wynika, że stopień nasilenia patologicznej angiogenezy  

i limfangiogenezy w guzie i ogniskach przerzutowych może mieć istotną wartość predykcyjną 

i prognostyczną. 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 uzupełniający 

czynnik predykcyjny i prognostyczny zwiększający kliniczną  wartość statusu molekularno-

histopatologicznego guza pierwotnego i regionalnych węzłów chłonnych nie tylko dla pooperacyjnej 

ale i samodzielnej radioterapii nowotworów regionu głowy i szyi. To uzasadnia celowość własnego 

projektu  badawczego.  

 

Materiał i metodyka: Retrospektywny etap badania obejmuje materiał kliniczny ok 150 chorych na 

raka rożnych lokalizacji 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 molekularnego (jak w badaniu CHR-ZP-ZRT nr 01/2017) ocena morfometryczna 

sieci limfatycznej z użyciem  molekularnych przeciwciał CD34 i podoplaniny obejmuje 

parametryzacje gęstości naczyń  limfatycznych, średnicy ich przekroju i długości i indeksu wariancji 

uzyskanych oznaczeń. Wieloparametryczna analiza korelacyjna pozwoli oznaczyć siłę związku i jego 

powtarzalność oznaczeń molekularnych w relacji do uzyskanych wyników leczenia (tzw. analiza 

zwrotna).  

Uzyskane wyniki 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 w dalszej części badania okażą się wystarczająco reprezentatywne zostanie 

podjęta próba zdefiniowania (nowelizacji) kliniczno-molekularno-naczyniowej skali ryzyka  

niepowodzeń (wznowy, przerzuty) i opracowania algorytmu indywidualnych taktyk  terapeutycznych.   
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 Wstępne  wyniki:  

1. Istnieje korelacja profilu naczyniowego guza i węzłów chłonnych z profilem molekularnym  

2. Wykorzystanie obu profili dla opracowania złożonego predykcyjnego systemu szacowania 

ryzyka z uwzględnieniem wyjściowej objętości guza (Tv) i węzłów   chłonnych (Nv) stworzy 

racjonalny parametryczny system wyboru indywidualnej  taktyki skojarzonej terapii 

nowotworów głowy i szyi. 

 

 

4.2.3. Zbadanie wartości predykcyjnej molekularnych marginesów operacyjnych  

w skojarzeniu z zindywidualizowaną pooperacyjną radioterapią w leczeniu nowotworów 

regionu głowy i szyi 

Kierownik: A. Maciejewski 

C. Szymczyk, A. Widera, J. Wierzgoń, A. Napieralska, B. Napieralski, B. Maciejewski 

 

Program jest obecnie w fazie komplementacji grupy pilotowej i opracowania wstępnych wyników 

badań molekularnych. Na etapie selekcji pacjentów i leczenia chirurgicznego w badanej grupie 

przebieg procesu terapeutycznego oraz jego powikłania nie odnotowano istotnych komplikacji. 

U wszystkich chorych radykalność leczenia onkologicznego potwierdzono śródoperacyjnym badaniem 

histopatologicznym oraz u wszystkich pacjentów uzyskano materiał z biologicznych marginesów 

resekowanego guza. Podstawowe parametry obserwacji klinicznej (wznowa miejscowa, wznowa 

węzłowa, rozsiew)  są aktualizowane dla grupy pilotowej. We wstępnej ocenie badanej grupy chorych 

nie zaobserwowano powikłań przeprowadzonego leczenia chirurgicznego. Dalsza kontynuacja badania 

stwarza wysokie prawdopodobieństwo na zbadanie wartości predykcyjnej wybranych molekularnych 

marginesów operacyjnych. 

 

 

4.3.1. Wykorzystanie obrazowania i profilowania molekularnego w planowaniu oszczędzającej 

terapii chorych na raka piersi w stopniu zaawansowania T1-2N0-1M0 
Kierownik: A. Maciejewski 

M. Turska-d’Amico, M. Dobrut, A. d’Amico, E. Stobiecka, E. Chmielik, M. Sokół, M. Gawin, 

M. Oczko-Wojciechowska, A. Skorupa, B. Bobek-Billewicz, M. Pietowska, M. Jarząb, B. Jarząb  

 

Leczenie oszczędzające u chorych na raka piersi kobiet, minimalizacja zakresów wykonywanych 

zabiegów operacyjnych, a co za tym idzie mniejsze kalectwo i lepszy komfort życia, jest bardziej 

możliwe dzięki dokładniejszemu poznaniu biologii nowotworów piersi, ich struktury komórkowej, 

molekularnej, określeniu ekspresji białek w samym guzie nowotworowym i jego otoczeniu, co 

poddane łącznej ocenie może stworzyć znamiennie inny wymiar guza, niż ten widziany tylko okiem 

radiologa.  

Celem badania jest próba stworzenia modelu guza jakim jest rak piersi dla poprawienia wyników 

leczenia miejscowego; ocena struktury guza nowotworowego piersi w oparciu  

o metabolomity, produkty białkowe, a także ekspresję genów w korelacji do badań obrazowych 

rezonansu magnetycznego i pooperacyjnego badania histopatologicznego. 
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Algorytm postępowania w prospektywnym badaniu pt. „3D guza piersi” 

 

Chirurg ZNS            - przy kwalifikowaniu chorej do operacji, chirurg zleca MR guza piersi w 

ramach programu  

  - na skierowaniu znajduje się wpis dla radiologa „3D guza piersi” 

 

 pisemna zgoda             - chora podpisuje zgodę na włączenie do programu 

       chorej 

 

 

sekretarka ZNS  - oznacza naklejką róg historii choroby 

   - dzwoni po termin do sekretariatu Kliniki – podaje hasło program „3D” 

 

 

sekretarka Kliniki     - dopisuje oznaczenie „3D” przy nazwisku chorej, wpisują ją do kalendarza 

 

 

 

  1 dzień przed   - dr Turska/dr Dobrut informują o operacji chorej z programu: 

      operacją   - HP - dr Ewa Stobiecka tel. 9477  / dr Ewa Chmielik    

- HMR –dr Agnieszka Skorupa (Zakład Fizyki Medycznej)    

    - P - dr Marta Gawin  

    - G - dr Małgorzata Oczko-Wojciechowska 

 

        HMR - pracownik Zakładu Fizyki Medycznej dostarcza ciekły azot do Zakładu 

Patomorfologii 

 

 

   - operatorzy: Dr M.Turska / Dr M.Dobrut 

Operacja „brudna” - instrumentariuszka/salowa oznacza skierowanie do Intry naklejką 

z numerem podanym przez operatora  

- guz po wycięciu z oznaczonymi marginesami przekazywany jest do    

Zakładu Patologii (Intra z guza/materiał po amputacji) (po ewentualnej MMG) 

- pielęgniarka anestezjologiczna pobiera próbkę krwi dla Zakładu Fizyki  

   Medycznej i dzwoni po odbiór próbki 

 

  Zakład Patomorfologii     - patolog pobiera materiał do wszystkich pracowni i oznacza naklejkami z 

numerem zgodnym ze skierowaniem Intry: 

    - HMR -  na świeżo 

    - G -  na świeżo  

    - HP -  parafina 

    - P -  z bloczka parafinowego / na świeżo 

   - patolog opisuje topografię miejsca pobrania materiału 

   - schemat pobrania materiału: 

 

                                                                               pobierany materiał 

 

             preparat 

     guz 

    

 

 

- kiedy materiał jest utrwalony w parafinie, patolog dzwoni po odbiór 

próbki 

HMR 

G HP 
P 
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W chwili obecnej wykonawcy Programu Badawczego są w trakcie rekrutowania chorych, 

opracowywania oraz pobierania materiału histopatologicznego do badań. Uzyskane wyniki będą 

przedmiotem publikacji / badań pilotażowych do przygotowanego projektu. 

 

 

4.3.2. Ocena wartości predykcyjnej metody biopsji węzła wartowniczego (SNB) dla planowania 

oszczędzającej chirurgii (BCS) u chorych na raka piersi w stopniu zaawansowania T1-2N0M0 
Kierownik: A. Maciejewski 

M. Turska-d’Amico, G. Woźniak, A. d’Amico 

 

Leczenie oszczędzające (Breast Conserving Therapy - BCT) u chorych na raka piersi połączone 

z biopsją węzła wartowniczego pozwala na leczenie pacjentkek zgodnie z nowoczesnymi metodami 

onkologicznymi, z zachowaniem dobrego efektu estetycznego oraz zminimalizowaniem powikłań 

wynikających z limfadenektomii pachowej.  

Biorąc pod uwagę ostatnio przeprowadzone badanie kliniczne (ACOSOG Z0011) wskazujące na 

możliwość odstąpienia od limfadenektomii w przypadku zajęcia przerzutami 1-2 węzłów 

wartowniczych u chorych z kliniczną cechą N0, poddanych zabiegowi oszczędzającemu  

i uzupełniającej radioterapii z pól tangencjalnych obejmujących całą pierś, podjęto się oceny 

możliwości wprowadzenia powyższego protokołu w COIG. 

Celem pracy jest ocena możliwości ograniczenia rozległości leczenia operacyjnego            

w zakresie węzłów chłonnych dołu pachowego w aspekcie protokołu Z0011 u chorych na raka piersi. 

Badana grupa chorych obejmie pacjentki leczone pierwotnie operacyjnie z powodu raka piersi 

w stopniu zaawansowania cT1-T2N0M0. Retrospektywnie zostaną przeprowadzona analiza wyników 

badań histopatologicznych węzłów wartowniczych usuniętych podczas procedury SNB oraz 

pozostałych węzłów chłonnych usuniętych podczas ewentualnej limfadenektomii pachowej; 

przeanalizowany zostanie okres pooperacyjnej obserwacji (12-36 miesięczny).  

W chwili obecnej wykonawcy Programu Badawczego są w trakcie tworzenia bazy danych badanej 

grupy chorych. Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji przygotowanego projektu. 

 

 

 

4.4.1. Porównanie różnych metod chirurgicznego leczenia obrzęku chłonnego kończyn górnych 

Kierownik: A. Maciejewski 

K. Donocik, R. Ulczok, M. Kalemba, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak 

 

Obrzęk chłonny powstaje w wyniku zaburzeń wrodzonych w układzie limfatycznym lub wskutek 

przebytych urazów, zakażeń, nowotworów lub konsekwencji ich leczenia. Najczęstszą przyczyną 

wtórnego obrzęku kończyn górnych są procedury związane z leczeniem raka piersi. Do czynników 

powodujących wystąpienie obrzęku chłonnego związanego z rakiem piersi można zaliczyć: 

limfadenektomię pachową, chemioterapię, radioterapię, powikłania pozabiegowe, nadciśnienie 

tętnicze, otyłość, wiek. Po ujawnieniu się obrzęku chłonnego stosuje się leczenie zachowawcze, a w 

przypadku braku efektu takich działań alternatywą pozostaje leczenie chirurgiczne.  

Głównym celem projektu jest przedstawienie chirurgicznego leczenia wtórnego obrzęku chłonnego 

kończyny górnej III stopnia u pacjentek po radykalnych amputacjach piersi. 

W 2018 roku wykonaliśmy 11 zabiegów rekonstrukcji układu chłonnego u pacjentek  

z obrzękiem chłonnym kończyny górnej, powstałym po leczeniu z powodu raka piersi. Zabiegi takie 

wykonaliśmy jako pierwsi w Polsce. Rekonstrukcję układu chłonnego wykonaliśmy trzema 

sposobami: 8 zabiegów transferu węzłów chłonnych z okolicy pachwiny do dołu pachowego z 

jednoczasową rekonstrukcją piersi płatem wolnym z podbrzusza; 2 zabiegi polegające na transferze 

węzłów chłonnych wraz z uszypułowanym płatem z mięśnia najszerszego grzbietu oraz 1 zabieg 

polegający na zespoleniu naczyń limfatyczno-żylnych. Wykonano przedoperacyjną ocenę nasilenia 

obrzęku przez pomiary obwodu kończyn, limfoscyntygrafię, SPECT, limfografię z użyciem zieleni 

indocyjaninowej. Efekty leczenia oceniano w 3, 7 i 12 tygodniu po zabiegu. Obserwowano 
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zmniejszenie obrzęku kończyny, subiektywną i obiektywną poprawę ze zmniejszeniem dolegliwości 

bólowych, zwiększeniem zakresu ruchu, a w badaniach obrazowych uwidoczniono poprawę spływu 

chłonki.  

Obecnie w dalszym ciągu prowadzimy nabór i kwalifikację pacjentek z obrzękiem chłonnym 

kończyny górnej do leczenia chirurgicznego. Jednocześnie przeprowadzana jest aktualizacja danych 

klinicznych celem przygotowania publikacji. 

Dotychczasowe wyniki przedstawiono na konferencjach krajowych i zagranicznych. Pierwsza 

z wymienionych została wyróżniona jako najlepsze doniesienie zjazdowe. 

Surgical treatment of lymphedema - experience of the Clinic of Oncological and Reconstructive 

Surgery, Centre of Oncology in Gliwice. Donocik K, Ulczok R, Walczak D, Dobrut M, Krakowczyk 

Ł, Drozdowski P, Grajek M, Wierzgoń J, Kalemba M, Wygoda Z, Maciejewski A. II Konferencja 

Limfologiczna, 16-17.03.2018 Wrocław, Polska 

Integrated surgical treatment and physiotherapy of lymphedema - initial experience of Cancer Center 

Gliwice. Ulczok R, Donocik K, Makles-Kacy I, Walczak D, Drozdowski P, Dobrut M, Szumniak R, 

Krakowczyk Ł, Grajek M, Wierzgoń J, Kalemba M, Maciejewski A. 6th International Breast 

Symposium Dusseldorf, 13-14.04.2018 Dusseldorf, Niemcy 

Surgical treatment of lymphedema - initial experience of the Department of Oncological and 

Reconstructive Surgery. Ulczok R, Donocik K, Walczak D, Drozdowski P, Dobrut M, Szumniak R, 

Krakowczyk L, Grajek M, Wierzgon J, Kalemba M, Wygoda Z, Maciejewski A. 

Chicago Breast Symposium and 7th World Symposium on Lymphedema Surgery, 26-28.04.2018 

Chicago, USA. 

W roku 2019 planujemy zwiększenie ilości operacji, przeprowadzenie badań kontrolnych, publikacje 

na temat różnych metod leczenia i badania obrzęku chłonnego u pacjentów onkologicznych. 

Publikacja oryginalna w trakcie przygotowania. 

 

4.4.2. Ocena obrzęku chłonnego za pomocą scyntygrafii, SPECT, Visionsense Iridium. 

Porównanie metod badania 

Kierownik: A. Maciejewski 

K. Donocik, R. Ulczok, M. Kalemba, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak 

 

Do oceny obrzęku chłonnego używa się różnych metod diagnostycznych. Limoscyntygrafia  

i SPECT pozwalają zobrazować zaburzenia spływu chłonki z kończyny, a metodą Visionsense Iridium 

uzyskujemy wizualizację spływu chłonki przed planowaniem leczenia chirurgicznego obrzęku 

chłonnego. 

U wszystkich pacjentek poddanych chirurgicznemu leczeniu obrzęku chłonnego wykonano 

przedoperacyjne badania: limfoscyntygrafię, SPECT, limfografię z użyciem zieleni indocyjaninowej 

celem oceny nasilenia obrzęku kończyn. Efekty leczenia oceniano zgodnie  

z założeniem badania w 3, 7 i 12 tygodniu po zabiegu. 

Wyniki przedstawiono na dwóch konferencjach krajowych: 

Physiotherapy after surgical treatment for lymphedema of upper extremity after radical breast 

mastectomy. Makles-Kacy I, Donocik K, Kalemba M, Zys-Owczarek E. II Konferencja 

Limfologiczna, 16-17.03.2018 Wrocław, Polska 

Transfer węzłów chłonnych wraz z uszypułowanym płatem z mięśnia najszerszego grzbietu (msLD) 

jako skuteczna metoda chirurgicznego leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej u pacjentki po 

radykalnej amputacji piersi – opis przypadku. Donocik K, Ulczok R, Walczak D, Drozdowski P, 

Dobrut M, Szumniak R, Krakowczyk Ł, Grajek M, Wierzgoń J, Kalemba M, Maciejewski A. 
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Nowotwory 68 (1), 2018:29. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, 17-

19.05.2018 Szczecin, Polska. 

 

Rekonstrukcja piersi mikronaczyniowym płatem DIEP z przeszczepem pachwinowych węzłów 

chłonnych - jako jedna z metod chirurgicznego leczenia obrzęku limfatycznego - wystąpienie ustne 

Ulczok R, Donocik K, Walczak D, Drozdowski P, Dobrut M, Szumniak R, Krakowczyk Ł, Grajek M, 

Wierzgoń J, Kalemba M, Maciejewski A. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii 

Onkologicznej, 17-19.05.2018 Szczecin, Polska, Nowotwory 68 (1), 2018:13 

 

Publikacja oryginalna w trakcie przygotowania. 

 

 

4.5.1. Porównanie spodziewanej i rzeczywistej jakości życia wśród Pacjentek poddanych 

zabiegom onkoplastycznym i rekonstrukcyjnym piersi 

Kierownik: A. Maciejewski 

K. Donocik, R. Ulczok, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak 
 

Chorym na raka piersi, który zajmuje dużą część gruczołu, proponujemy leczenie oszczędzające pierś 

z zastosowaniem technik onkoplastycznych lub amputacje z rekonstrukcją. Specjalnie opracowana 

i dostosowana do planowanego leczenia ankieta pozwoli porównać oczekiwania pacjentek przed 

zabiegiem z oceną jakości życia i przebiegu leczenia po operacji. Obecnie przeprowadzono ankietę 

u 20 pacjentek przed i po zabiegu operacyjnym. W 2019 roku planowane jest poszerzenie badanej 

grupy o kolejne 30 chorych. Analiza wyników pozwoli poznać oczekiwania pacjentek, które nie 

zostały spełnione, a tym samym wnioskować co należy zmienić aby poprawić jakość leczenia. 

Publikacja oryginalna w trakcie przygotowania. 

 

4.5.2. Porównanie jakości życia pacjentek chorych na raka piersi poddanych zabiegom 

oszczędzającym pierś i pacjentek poddanych amputacji piersi z jednoczasową rekonstrukcją 

Kierownik: A. Maciejewski 

K. Donocik, R. Ulczok, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak 

 

Leczenie raka piersi stanowi ważne zagadnienie dla chirurgii onkologicznej. W przypadku resekcji 

gruczołu piersiowego z powodu raka u części pacjentek wykonuje się leczenie oszczędzające pierś lub 

amputacje w tym podskórne resekcje gruczołu z jednoczasową rekonstrukcją. W 2018 roku 

przeprowadziliśmy ankietę wśród 35 pacjentek z rakiem piersi leczonych różnymi metodami, 

stworzyliśmy bazę danych. W 2019 planowane jest zankietowanie kolejnych 65 chorych, co umożliwi 

wstępną analizę wyników. Porównanie tych dwóch grup chorych pozwoli poznać poziom satysfakcji 

pacjentek z przeprowadzonego leczenia, porównać poziom lęku związanego z chorobą w obu 

badanych grupach.  

Publikacja oryginalna w trakcie przygotowania. 
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4.5.3. Porównanie jakości życia pacjentek po rekonstrukcji piersi tkankami własnymi 

i implantami 

Kierownik: A. Maciejewski 

K. Donocik, R. Ulczok, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak 

 

Rekonstrukcje piersi u pacjentek po uprzedniej mastektomii wykonuje się z wykorzystaniem tkanek 

własnych pacjentki lub przy pomocy materiałów sztucznych. Jesteśmy jednym  

z nielicznych ośrodków w Polsce, które wykonują te zabiegi obiema metodami. W 2018 roku 

przeprowadziliśmy ankietę wśród 20 pacjentek przed i po rekonstrukcji piersi, została stworzona baza 

danych. Kwestionariusz BREAST-Q pozwala na ocenę zadowolenia chorej ze zrekonstruowanej 

piersi, satysfakcji z całego procesu leczenia rekonstrukcyjnego. Ocena jakości życia może być 

analizowana całościowo w okresie obserwacji obejmującym stan przed rekonstrukcją oraz w okresie 6, 

12 i więcej miesięcy po jej zakończeniu.  

W 2019 planowane jest zankietowanie kolejnych około 30 chorych, co umożliwi wstępną analizę 

wyników. 

4.6. Optymalizacja terapii chorych na schorzenia układu krwiotwórczego 
 

4.6.1. Analiza czynników prognostycznych i predykcyjnych w planowaniu i ocena wyników 

leczenia chorych na DLBCL 

Kierownik: S. Giebel 

A. Chwieduk, M. Głowala-Kosińska, A. Ciomber, I. Mitrus, A. Smagur, W. Fidyk, M. Twardosz, 

R. Swoboda, A. Kwiatkowska-Pamuła, K. Dulik, J. Najda, M. Krawczyk-Kuliś 

 

Celem rozpoczętego w 2018 r. programu badawczego jest zdefiniowanie w jaki sposób 

obecność i aktywność poszczególnych subpopulacji ILCs, obecnych we krwi obwodowej pacjentów 

z DLBCL, może wpływać modulująco na mikrośrodowisko guza. Interesuje nas również jak 

poszczególne cytokiny, wydzielane przez te komórki, oddziałują na rozwój i progresję nowotworu.  

Badaniem, do tej pory, objęta została grupa 8 pacjentów ze zdiagnozowanym chłoniakiem 

z dużej komórki B (DLBCL) w wieku 18-65 lat, nie poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu, 

przyjętych w celach diagnostycznych i terapeutycznych do Kliniki Transplantacji Szpiku 

i Onkohematologii, Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddziału 

w Gliwicach. Grupę kontrolną stanowili zdrowi ochotnicy i dawcy szpiku. Mając na uwadze ogromną 

ilość czynników wpływających na odsetek poszczególnych populacji naturalnych komórek 

limfoidalnych, jak również regulatorowych i konwencjonalnych limfocytów T, w wybranym przez nas 

modelu badawczym zostały opracowane ujednolicone warunki pobierania i przygotowania materiału 

oraz rekrutacji zarówno pacjentów, jak i grupy kontrolnej.  

Ilościowa i jakościowa analiza cytometryczna z wykorzystaniem ośmiokolorowego cytometru 

przepływowego FACSCantoTM II (BD Bioscience) obejmowała:  

- ilościową ocenę komórek DLBCL przy użyciu przeciwciał koniugowanych z barwnikami 

przeciw następującym antygenom powierzchniowym: CD45, CD19, CD20, CD22, CD10, CD3, 

CD16, CD56  

- 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  

- 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+CD25highFOXP3+; 

w celu analizy funkcjonalnej tych komórek zostały przeanalizowane dwie populacje: 

CD4+CD25highCD127-CDCD45RA+ (naïve Tregs) i CD4+CD25highCD127-CDCD45RA- 

(memory Tregs). 
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Przeprowadzone przez nas, na grupie zdrowych ochotników, badania wykazały 0,01 – 0,02% 

udział komórek ILCs w populacji leukocytów krwi obwodowej. Subpopulacją wykazującą największy 

udział względny były komórki ILC2. Komórki o fenotypie ILC1  

i ILC3 stanowiły wykrywalny, jednakże znacznie niższy odsetek. Ze względu na niewielką liczbę 

zbadanych pacjentów  uzyskane wyniki mają charakter wstępny. Analiza statystyczna wyników 

uzyskanych w grupie pacjentów z rozpoznanym DLBCL zostanie przeprowadzona po zebraniu grupy 

30 pacjentów. Zarówno grupa pacjentów jak i kontrolna będą systematycznie uzupełniane zgodnie 

z założonym planem. Projekt finansowany jest z Grantu NCN 2017/25/B/NZ6/01484, którego 

zakończenie planowane jest na grudzień 2020. 

Otrzymane wyniki posłużą do opracowania artykułów w recenzowanych czasopismach 

o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych na Liście Filadelfijskiej. Zostaną też upublicznione 

w środowisku naukowym w formie doniesień na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

specjalistycznych. 

 

4.7. Opracowanie  i doskonalenie strategii leczenia wykorzystującego transplantacje komórek 

krwiotwórczych 
Kierownik: S. Giebel 

 

4.7.1. Ocena tolerancji skuteczności napromieniania całego ciała w dawkach mieloablacyjnych w 

skojarzeniu z fludarabiną przed allotransplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą 

białaczkę szpikową 

Kierownik: S. Giebel 

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

A. Frankiewicz, K. Michalak, J. Najda, M. Krawczyk-Kuliś, J. Hołowiecki, M. Kraszkiewicz, 

B. Jochymek, Ł. Kleszyk, M. Radwan, Ł. Dolla 

 

Allotransplantacja komórek krwiotwórczych (alloHCT) z przygotowaniem mieloablacyjnym jest 

leczeniem z wyboru u pacjentów z ostrą białaczką szpikową pośredniego i wysokiego ryzyka, a także 

w nawrotowej postaci choroby. Najczęściej stosowanym leczeniem kondycjonującym jest skojarzenie 

dużych dawek cyklofosfamidu z napromienianiem całego ciała (TBI) w dawce 12 Gy lub 

z busulfanem (12,8 mg/kg m.c. i.v.). Cechuje je jednak znaczna toksyczność. W ostatnich latach 

podjęto próby kojarzenia TBI i busulfanu z fludarabiną (Flu/TBI, FluBu). TBI i busulfan są też 

stosowane w zmniejszonych dawkach (odpowiednio 8 Gy i 9,6 mg/kg m.c.). Wyniki leczenia z 

zastosowaniem FluBu były przedmiotem kilku badań prospektywnych i retrospektywnych. 

Kondycjonowanie Flu/TBI8Gy poddano analizie w pojedynczym badaniu prospektywnym. Brak jest 

danych dotyczących leczenia Flu/TBI12Gy. 

W Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice w leczeniu chorych na ostrą białaczkę szpikową stosowano 

preferencyjnie kondycjonowanie Flu/TBI8Gy lub Flu/TBI12Gy, opierając wybór na stanie 

biologicznym chorego. W innych ośrodkach w Polsce, wobec ograniczonego dostępu do TBI 

stosowany jest protokół FluBu. W dostępnej literaturze brak jest analiz porównujących skuteczność 

i bezpieczeństwo kondycjonowania Flu/TBI i FluBu. 

Zgromadzono dane na podstawie dokumentacji medycznej. Jako grupę porównawczą analizowano 

grupę pacjentów z ośrodków transplantacyjnych z grupy PALG. Najliczniejsza grupa w tych 

ośrodkach dotyczy leczenia Bu4Flu. W trakcie opracowywania jest ankieta mająca na celu poszerzenia 

grupy leczonej schematem Bu3Flu.  
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Do tej pory projekt ten został przedstawiony w formie plakatowej i ustnej. Po uzupełnieniu danych 

planowana jest publikacja pełnotekstowa. 

 

1) Forma plakatowa: 

a) ASH 2018, San Diego, USA   

 

Publication Number: 3391  Title: Comparison of Myeloablative Conditioning Regimes Based on 

Either Busulfan or Total Body Irradiation in Combination with Fludarabine for Patients with Acute 

Myeloid Leukemia. a Study on Behalf of the Polish Adult Leukemia Group 

Authors: Malgorzata Maria Sobczyk Kruszelnicka, Anna Czyz, Anna Lojko-Dankowska, Magdalena 

Matuszak, Patrycja Mensah-Glanowska, Barbara Nasilowska-Adamska, Agnieszka Piekarska, Tomasz 

Czerw, Wlodzimierz Mendrek, Jacek Najda, Maria Sadus-Wojciechowska, Jerzy Holowiecki and 

Sebastian Giebel 

 

b) EBMT 2018, Lizbona 

 

Abstract number: A175 

Title: Fludarabine in combination with either 8Gy or 12 Gy total body irradiation as conditioning 

regimen before allogenic hematopoietic cell transplantation in patients with acute myeloid leukemia. A 

single center experience. 

Authors: Malgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Małgorzata Ociepa, Tomasz Czerw, Włodzimierz 

Mendrek, Jacek Najda, Maria Saduś-Wojciechowska, Katarzyna Michalak, Andrzej Frankiewicz, 

Magdalena Głowala-Kosinska, Agata Chwieduk, Sławomir Blamek, Leszek Miszczyk, Jerzy 

Hołowiecki, Sebastian Giebel 

 

c) Konferencja COI 2018, Warszawa: 

 

Tytuł: Fludarabina z napromienianiem całego ciała w dawkach 8Gy lub 12Gy jako leczenie 

kondycjonujące przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u pacjentów  

z ostrą białaczką szpikową - analiza jednoośrodkowa 

Autorzy: Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Małgorzata Ociepa-Wasilkowska, Tomasz Czerw, 

Włodzimierz Mendrek, Jacek Najda, Maria Saduś-Wojciechowska, Katarzyna Michalak, Andrzej 

Frankiewicz, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Jerzy Hołowiecki, Łukasz Kleszyk, Małgorzata 

Kraszkiewicz, Bożena Jochymek, Michał Radwan, Łukasz Dola, Sebastian Giebel 

  

2) Forma ustna: 

 

d) Konferencja Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) 

08.06.2018 

e) Konferencja Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) 

15.11.2018 
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4.7.2. Porównawcza ocena kliniczno-dermoskopowa zmian skórnych w przebiegu ostrej 

i przewlekłej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD) u pacjentów po 

allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) w trakcie 

leczenia pozaustrojową fotoferezą (ECP) 

Kierownik: S. Giebel 

G. Kamińska-Winciorek, T. Czerw, M. Sobczyk-Kruszelnicka, W. Mendrek, M. Szostak 

 

W roku 2018 do prospektywnej oceny kliniczno-dermoskopowej efektów zastosowanej 

pozaustrojowej fotoferezy (ECP) zakwalifikowano i włączono łącznie 13 pacjentów po allogenicznej 

transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) z rozpoznaną w oparciu o kryteria 

kliniczne (oraz histopatologiczne w wybranych przypadkach) skórną chorobą przeszczep przeciwko 

gospodarzowi (GvHD) w postaci ostrej (2 pacjentów) oraz przewlekłej (11 pacjentów ). Ze względu 

na zrekrutowanie niepełnej liczby chorych (z powodów m.in. logistycznych – remont części Kliniki 

Transplantacji Szpiku prowadzony w 2018 roku), 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 jednak częściowe obserwacje kliniczno- dermoskopowe wraz ze zgromadzoną 

dokumentacją fotograficzną zmian występujących w obrębie skóry gładkiej  

i przydatków w przebiegu skórnej GvHD,  dały podstawę do opublikowania dwóch prac poglądowych 

w powyższej tematyce:  

 

1. Szlauer‐Stefańska A., Kamińska‐Winciorek G., Giebel S. Onychoscopy of non‐infectious nail 

abnormalities in patients after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Journal of 

the European Academy of Dermatology and Venereology, 2018 [Epub ahead of print]. 

DOI: 10.1111/jdv.15357 Impact factor: 4,287 ; MNiSW 35 pkt  

2. Szlauer-Stefańska A., Giebel S., Kamińska-Winciorek G. Pielęgnowanie skóry u pacjentów po 

allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek  macierzystych. Dermatologia 

Estetyczna, 2018, 20: 234-246. [in press] MNiSW 4 pkt  

Ponad to zaprezentowano wstępne wyniki dotyczące cech dermoskopowych w przebiegu przewlekłej 

GvHD w odniesieniu do cech histopatologicznych  w prezentacji plakatowej w ramach  V Światowego 

Kongresu Dermoskopowego , Saloniki, Grecja, 14-16.06.2018:  

3.  Dermoscopy for the diagnosis of cutaneous graft-versus-host disease (GVHD) after allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT). [EP-139]; Kaminska-Winciorek G, 
 

Mendrek  W, Zalaudek I, Jaworska M, Gajda M,
 
Szymszal J, Hołowiecki J, Prof. Sebastian 

Giebel  

Wygłoszono również wykład skierowany do młodych lekarzy i rezydentów  dermatologii w ramach  

Szkoły Mistrzów Dermatologii, 30.11-1.12.2018, Uniejów:  

4.  Kamińska-Winciorek G : Skórna choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi wszystko co 

 dermatolog wiedzieć powinien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.in/
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4.7.3. Retrospektywna ocena wyników allotransplantacji komórek macierzystych u chorych 

z nawrotową oraz oporną postacią chłoniaka Hodgkina 

Kierownik: S. Giebel 

A. Frankiewicz, J. Hołowiecki, M. Krawczyk-Kuliś, M. Saduś- Wojciechowska, J. Najda, W. Mendrek, 

T. Czerw, M. Sobczyk-Kruszelnicka, M. Ociepa, K. Michalak, S. Giebel 

 

Chłoniak Hodgkina to nowotwór układu chłonnego wywodzący się z komórek linii B, 

potencjalnie 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 autologicznych 

komórek krwiotwórczych. W tej grupie pacjentów rokowanie nieco poprawiło się dzięki zastosowaniu 

nowych leków (bendamustyna w skojarzeniu z gemcytabiną oraz przeciwciała monoklonalne; 

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 allotransplantacji 

wykonywanych u chorych na chłoniaki, głównie za sprawą wprowadzenia do praktyki klinicznej 

kondycjonowania o zredukowanej intensywności.  

Celem bieżącego opracowania jest retrospektywna, jednoośrodkowa analiza wyników terapii 

chorych na chłoniaka Hodgkina z użyciem alogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych, 

z próbą wyłonienia grupy chorych, których szanse na odniesienie  korzyści są relatywnie duże. Należy 

zaznaczyć, że w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii – Instytutu im. 

Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział Gliwice wykonana liczba allo-HSCT u w/w chorych (dotychczas 

36 procedur) jest znacząca w porównaniu z danymi z literatury fachowej.  

Projekt jest realizowany w ramach badania retrospektywnego. 36 chorych (23 kobiety oraz 13 

mężczyzn) spełniających kryteria włączenia zostało włączonych do analizy. Mediana wieku przy 

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 

mediana 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 progresji 

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). 

Spośród 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. 
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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). 

 

 

4.7.4. Odtwarzanie subpopulacji limfocytów T (RTE oraz Treg) po alotransplantacji 

krwiotwórczych komórek macierzystych (HSC) ze szczególnym uwzględnieniem transplantacji 

od dawców haploidentycznych 

Kierownik: S. Giebel 

M. Głowala-Kosińska, A. Chwieduk, W. Fidyk, I. Mitrus, A. Smagur, A. Ciomber, T. Czerw, 

M. Sobczyk-Kruszelnicka, K. Michalak, W. Mendrek, J. Najda, M. Saduś-Wojciechowska, 

A. Frankiewicz, M. Ociepa, M. Krawczyk-Kuliś, G. Kamińska-Winciorek, J. Hołowiecki 

 

Wstępne wyniki przeprowadzonego przez nas badania wskazują na wydajniejszą wczesną (+100 

dni po HSCT) rekonstytucję limfocytów T naive, w tym m.in. komórek o fenotypie CD4+ 

CD45RA+CD62L+CD31+ (znanych pod nazwą recent thymic emigrants, RTE) oraz dziewiczych 

limfocytów regulatorowych (naive Treg: CD4+ CD25high CD127- CD45RA+) u pacjentów, którzy 

otrzymali przeszczep od połowicznie zgodnego dawcy (haplo-HSCT)  

w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymali przeszczep od w pełni zgodnego dawcy 

niespokrewnionego, tzw. MUD-HSCT (ang. matched unrelated donor; MUD-HSCT). Uzyskane 

wyniki wykorzystano do przygotowywania projektu grantowego pt. „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” 

w konkursie OPUS 14 (grant NCN). Projekt uzyskał pozytywną opinię NCN i został skierowany do 

finansowania. Wobec powyższego zgłoszono nowe zadanie badawcze, zgodne z celami zawartymi 

w projekcie. 

 

 

4.8. Projektowanie informatycznej platformy opartej o spektroskopię protonową in vivo 

wspomagającej diagnostykę guzów mózgu i efektów terapeutycznych. Zastosowanie metod 1H 

NMR, 1H HR-MAS i HR-MRI w metabolomicznej detekcji molekularnych śladów procesów 

nowotworowych i w monitorowaniu terapii 

 

4.8.1. Zastosowanie techniki HR MAS NMR do charakterystyki profili  metabolicznych guzów 

tarczycy oraz komórek serca  

Kierownik: M. Sokół 

A. Skorupa, Ł. Boguszewicz, M. Ciszek, M. Gramatyka, M. Kijonka 

 

Cel 1:  

Opracowanie modeli matematycznych pozwalających odróżnić zmiany łagodne, złośliwe oraz 

tkankę tarczycy o prawidłowym utkaniu na podstawie profilu metabolicznego wyznaczonego 

z wykorzystaniem techniki HR MAS NMR 

 

Materiał i metodologia: 

Materiał badany stanowiło 258 wycinków tkankowych pobranych z guza oraz z tkanki niezmienionej 

makroskopowo w trakcie operacji usunięcia guza tarczycy. Protokół pomiarowy obejmował akwizycję 

4 widm 1H HR MAS NMR: 1D NOESY, 1D CPMG, 2D J-resolved oraz 1D LEDBP z presaturacją 

wody. Technika HR MAS NMR umożliwia pomiar profilu metabolicznego bez ingerencji w strukturę 

próbki. W związku z tym, badane wycinki zostały poddane weryfikacji histopatologicznej w Zakładzie 

Patologii Nowotworów po badaniach HR MAS NMR w celu określenia składu tkankowego. Wyniki 

tej weryfikacji przedstawione są na poniższym schemacie: 
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Rysunek 1. Wyniki weryfikacji histopatologicznej materiału tkankowego. W niebieskich polach 

umieszczono wyniki badań diagnostycznych, natomiast w czerwonych polach - wyniki badań materiału 

analizowanego uprzednio z wykorzystaniem techniki HR MAS NMR.  

Na rysunku 2 przedstawiono wykres wartości czynnikowych i wykres wag drugiej i trzeciej składowej 

modelu PLS-DA skonstruowanego w celu pokazania rozrzutu profili metabolicznych w niezmienionej 

makroskopowo tkance tarczycy. Przewlekłe zapalenie tarczycy charakteryzuje się wyższym 

poziomem choliny, tauryny, glutaminianu, mleczanu i glicyny oraz niższym poziomem glukozy, 

cytrynianu i mio-inozytolu niż wole koloidowe i guzkowe.  

 

Rysunek 2. (a) Wykres wartości czynnikowych (kolor niebieski – przewlekłe zapalenie, kolor zielony – 

wole guzkowe i koloidowe)  i (b) wykres wag drugiej i trzeciej składowej modelu PLS-DA. 

Na rysunku 3 przedstawiono wykres wartości czynnikowych, wag oraz wyniki walidacji 

permutacyjnej modelu O-PLS-DA skonstruowanego w celu pokazania różnic między profilami 

metabolicznymi raka brodawkowatego (uwzględniono tylko próbki, dla których weryfikacja 

histopatologiczna badanego materiału potwierdziła występowanie komórek nowotworowych), guzków 

łagodnych oraz niezmienionej makroskopowo tarczycy (wole guzkowe i koloidowe). Rak 

brodawkowaty charakteryzuje się wyższym poziomem tauryny, mleczanu, glutaminianu i glicyny oraz 

niższym poziomem glukozy, mio-inozytolu, cytrynianu i lipidów niż wole guzkowe i koloidowe. 

Wyższy poziom fosfocholiny/glicerofosfocholiny, askorbinianu i scylloinozytolu oraz niższy poziom 

glicyny, mleczanu i tauryny pozwala odróżnić guzki łagodne od raka brodawkowatego. 
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Rysunek 3. Wykres wartości czynnikowych (kolor zielony – wole guzkowe i koloidowe, kolor czerwony – 

rak brodawkowaty, kolor żółty – guzki łagodne)  i (b) wykres wag modelu O-PLS-DA. Wyniki walidacji 

permutacyjnej dla raka brodawkowatego (c), zmian łagodnych (d), woli guzkowych i koloidowych (e). 

Profile metaboliczne raka brodawkowatego oraz guzków łagodnych można także odróżnić od profilu 

przewlekłego zapalenia w próbkach w niezmienionej makroskopowo tarczycy (rysunek 4).  

 

 

Rysunek 4. Wykres wartości czynnikowych (kolor zielony – wole guzkowe i koloidowe, kolor 

czerwony – rak brodawkowaty, kolor żółty – guzki łagodne)  i (b) wykres wag modelu O-PLS-

DA. Wyniki walidacji permutacyjnej dla raka brodawkowatego (c), zmian łagodnych (d), woli 

guzkowych i koloidowych (e). 

Finansowanie: 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 

STRATEGMED (STATEGMED2/267398/4/NCBR/2015). 

Cel 2: 

Charakterystyka wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na zmiany profilu 

metabolicznego mięśnia sercowego – analiza z wykorzystaniem techniki 1H NMR 

 

Materiał i metodologia: 

Badaną grupę stanowiło 20 myszy podzielonych na 4 grupy badawcze (po osiągnięciu wymaganego 

wieku – 7 tygodni): 

- grupa kontrolna, 

- 2Gy 48h – myszy poddane napromienieniu serca pojedynczą dawką 2Gy na 48 h przed 

uśmierceniem, 

- 2Gy – myszy poddane napromienieniu serca pojedynczą dawką 2Gy na 20 tygodni przed 

uśmierceniem, 



str. 92 

 

- 0,2Gy - myszy poddane napromienieniu serca pojedynczą dawką 0,2Gy na 20 tygodni przed 

uśmierceniem. 

Wszystkie myszy zostały uśmiercone w 28 tygodniu życia. Natychmiast po uśmierceniu pobrano 

serca, które zostały schłodzone w płynnym azocie a następnie umieszczone w temp. -80oC.  

Z części zebranego materiału przygotowano preparaty do badań histochemicznych. Wykonano 

barwienie trichrom wg. Massona, na podstawie którego oceniono rozmieszczenie włókien 

kolagenowych w sercu oraz ich zmiany na skutek działania promieniowania jonizującego. Włókna 

kolagenowe w sercach obserwowano przede wszystkim w rejonach przedsionków oraz na obrzeżach 

naczyń. Nie zaobserwowano zmian w ilości włókien kolagenowych pod wpływem promieniowania 

jonizującego. 

Immunohistochemiczne barwienie TUNEL miało na celu oznaczenie komórek apoptotycznych 

w badanym materiale. Barwienie wykazało, że w przygotowanych preparatach występują pojedyncze 

apoptozy, a jednocześnie ich liczba nie zwiększa się na skutek ekspozycji na promieniowanie 

jonizujące (zarówno w grupie serc 20 tygodni jak i 48 godzin po napromienieniu). 

Z zamrożonych serc, przy wykorzystaniu homogenizatora ultradźwiękowego, przygotowano lizaty 

tkankowe przeznaczone do analizy NMR. Dla każdej z próbek zmierzono dwa widma 1H NMR 

z wykorzystaniem sekwencji NOESY oraz J-resolved. Względne stężenia metabolitów zostały 

wyznaczone poprzez obliczenie pola powierzchni pod sygnałem z wykorzystaniem projekcji 1D widm 

J-resolved.  

 

Wyniki: 

Uzyskane dane zostały przeanalizowane pod kątem istotnych statystycznie różnic pomiędzy 

analizowanymi grupami. Najbardziej nasilone zmiany w profilu metabolicznym serca myszy (w 

porównaniu z grupą kontrolną) obserwowane są w materiale pobranym 48 godzin po napromienieniu 

dawką 2Gy. W tej grupie badawczej obserwowany jest wzrost stężenia kwasu pantotenowego, 

niezidentyfikowanego sygnału (prawdopodobnie trimetyloaminy) i glutaminianu oraz obniżenie 

poziomów alaniny, glutaminy, malonianu, acetylokarnityny, glicyny i adenozyny. Zmiany te, 

z wyłączeniem glutaminy i acetylokarnityny, wracają do poziomu początkowego (definiowanego 

przez grupę kontrolną) w materiale pobranym 20 tygodni po napromienieniu dawką 2Gy. Stężenia 

glutaminy i acetylokarnityny ulegają natomiast dalszemu obniżeniu (w przypadku glutaminy 

obserwowany efekt może wynikać z pokrywania się przesunięć chemicznych sygnałów 

acetylokarnityny i glutaminy przy 2.15 ppm). Późne zmiany w profilu metabolicznym serca myszy 

(między materiałem badawczym pobranym 48h i 20 tygodni po napromienieniu dawką 2Gy) dotyczą 

obniżenia poziomów mio-inozytolu, mrówczanu oraz tyrozyny. Obniżenie poziomu acetylokarnityny 

może odzwierciedlać jej zwiększone zużycie przez stres oksydacyjny. Natomiast obniżenie poziomu 

mrówczanu najprawdopodobniej ma związek ze zwiększonym jego wykorzystaniem w syntezie 

nukleotydów purynowych celem utrzymania stałego stężenia nukleotydów adeninowych serca podczas 

zwiększonego zapotrzebowania energetycznego. Niewielki wzrost, a następnie spadek stężenia 

tyrozyny odzwierciedla efekt uszkodzenia struktur białkowych – wzrost stężenia tyrozyny następuje 

bezpośrednio po uszkodzeniu komórek mięśniowych – następnie tyrozyna jest usuwana do 

krwiobiegu, ponieważ komórki mięśniowe nie posiadają możliwości jej degradacji. Wszystkie istotne 

zmiany w profilu metabolicznym serca powstały w wyniku napromienienia dawką promieniowania 

2Gy. Nie zaobserwowano istotnych różnic w przypadku serc napromienionych dawką 0.2Gy 20 

tygodni po ekspozycji względem grupy kontrolnej. 
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Tabele 1 i 2 oraz Rysunek 5 pochodzą z przygotowywanej publikacji i przedstawiają opisane powyżej 

wyniki. 

 

Tabela 1. Lista istotnie zaburzonych metabolitów przedstawiona w postaci średnich pól powierzchni 

pod sygnałem otrzymanych z projekcji 1D widm J-resolved. 

Metabolite Chemical shift 
Mean  ± SD 

Control 2Gy 48h 2Gy 0.2Gy 

Pantothenate 0.9 ppm (m) 5,06 ± 1,25 6,57 ± 0,7 5,4 ± 0,85 5,16 ± 0,58 

Alanine 1.48 ppm (d) 181,46 ± 9,57 152,64 ± 15,5 189,84 ± 18,57 186,77 ± 34,77 

Glutamate 2.05 ppm (m) 18,91 ± 4,02 25,02 ± 3,16 17,88 ± 1,03 20,02 ± 2,83 

Glutamate 2.14 ppm (m) 43,17 ± 3,07 47,22 ± 4,26 35,84 ± 0,73 41,72 ± 5,87 

Glutamine 2.15 ppm (m) 41,7 ± 6,71 36,04 ± 8,36 21,86 ± 3,43 37,56 ± 9,58 

Glutamate 2.35 ppm (m) 74,85 ± 14,36 99,47 ± 11,69 72,03 ± 2,41 79,23 ± 9,21 

Glutamine 2.45 ppm (m) 89,33 ± 8,69 98,66 ± 9,09 80,89 ± 4,2 86,47 ± 15,35 

Unk / Trimethylamine 2.88 ppm (s) 2,76 ± 1,72 6,21 ± 3,31 1,98 ± 0,73 2,1 ± 0,89 

Malonate 3.12 ppm (s) 43,03 ± 7,07 29,53 ± 8,08 42,21 ± 7,65 37,98 ± 11,42 

Acetylcarnitine 3.19 ppm (s) 94,33 ± 13,8 80,29 ± 18,45 48,86 ± 8,32 85,78 ± 19,05 

Glycine 3.56 ppm (s) 67,12 ± 15,24 43,4 ± 5,95 59,77 ± 6,32 66,04 ± 15,74 

Myo-inositol 3.63 ppm (t) 10,76 ± 7,12 11,29 ± 1,73 7,7 ± 1,96 8,51 ± 5,26 

Glutamate 3.765 ppm (q) 45,39 ± 8,38 59,27 ± 6,19 42,68 ± 1,6 47,74 ± 6,61 

Glutamine 3.78  ppm (t) 99,54 ± 12,71 100,56 ± 9,16 85,68 ± 8,71 93,33 ± 20,95 

Alanine 3.79 ppm (q) 37,45 ± 1,3 31,09 ± 3,24 38,24 ± 2,82 37,06 ± 5,77 

Tyrosine 6.9 ppm (d) 1,96 ± 0,57 2,22 ± 0,49 1,45 ± 0,25 2,12 ± 0,35 

Adenosine 8.35 ppm (s) 13,88 ± 1,89 9,13 ± 1,58 13,72 ± 8,81 13,83 ± 4,77 

Formate 8.46 ppm (s) 23,04 ± 8,05 28,05 ± 6,27 16,03 ± 6,13 17,91 ± 8,67 
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Rysunek 5. Zmiany w profilu metabolicznym serca myszy zmierzone techniką spektroskopii 

protonowej NMR. Różnice istotne statystycznie są zaznaczone: * (test U Manna-Whitneya) and ‡ 

(ANOVA Kruskala-Wallisa). 
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Tabela 2. Zmiany krotności we względnych stężeniach metabolitów serca myszy zmierzone za pomocą spektroskopii protonowej NMR. 

Metabolite Chemical shift 
Fold change 

Control / 2Gy 48h Control / 2Gy Control / 0.2Gy 2Gy 48h / 2Gy 2Gy / 0.2Gy 2Gy 48h / 0.2Gy 

Pantothenate 0.9 ppm (m) 0,77 ± 0,27 * 0,94 ± 0,38 0,98 ± 0,35 1,22 ± 0,32 1,05 ± 0,28 1,27 ± 0,28 * 

Alanine 1.48 ppm (d) 1,19 ± 0,18 * 0,96 ± 0,14 0,97 ± 0,23 0,8 ± 0,16 1,02 ± 0,29 0,82 ± 0,24 

Glutamate 2.05 ppm (m) 0,76 ± 0,26 1,06 ± 0,29 0,94 ± 0,33 1,4 ± 0,26 *‡ 0,89 ± 0,18 1,25 ± 0,33 * 

Glutamate 2.14 ppm (m) 0,91 ± 0,15 1,2 ± 0,11 * 1,03 ± 0,22 1,32 ± 0,15 *‡ 0,86 ± 0,14 1,13 ± 0,26 

Glutamine 2.15 ppm (m) 1,16 ± 0,46 1,91 ± 0,61 *‡ 1,11 ± 0,46 1,65 ± 0,64 * 0,58 ± 0,24  0,96 ± 0,47 

Glutamate 2.35 ppm (m) 0,75 ± 0,23 * 1,04 ± 0,23 0,94 ± 0,29 1,38 ± 0,21 *‡ 0,91 ± 0,14 1,26 ± 0,29 * 

Glutamine 2.45 ppm (m) 0,91 ± 0,17 1,1 ± 0,16 1,03 ± 0,28 1,22 ± 0,18 * 0,94 ± 0,22 1,14 ± 0,31 

Unk / Trimethylamine 2.88 ppm (s) 0,45 ± 0,51  1,39 ± 1,38 1,32 ± 1,38 3,13 ± 2,83 * 0,95 ± 0,75 2,96 ± 2,83 * 

Malonate 3.12 ppm (s) 1,46 ± 0,64 * 1,02 ± 0,35 1,13 ± 0,53 0,7 ± 0,32 1,11 ± 0,54 0,78 ± 0,45 

Acetylcarnitine 3.19 ppm (s) 1,18 ± 0,44 1,93 ± 0,61 *‡ 1,1 ± 0,41 1,64 ± 0,66 * 0,57 ± 0,22  0,94 ± 0,42 

Glycine 3.56 ppm (s) 1,55 ± 0,56 * 1,12 ± 0,37 1,02 ± 0,47 0,73 ± 0,18 * 0,91 ± 0,31 0,66 ± 0,25 *‡ 

Myo-inositol 3.63 ppm (t) 0,95 ± 0,78  1,4 ± 1,28 1,26 ± 1,62 1,47 ± 0,6 * 0,9 ± 0,79 1,33 ± 1,02 

Glutamate 3.765 ppm (q) 0,77 ± 0,22 * 1,06 ± 0,24 0,95 ± 0,31 1,39 ± 0,2 *‡ 0,89 ± 0,16 1,24 ± 0,3 * 

Glutamine 3.78  ppm (t) 0,99 ± 0,22 1,16 ± 0,27 1,07 ± 0,38 1,17 ± 0,23 0,92 ± 0,3 1,08 ± 0,34 

Alanine 3.79 ppm (q) 1,21 ± 0,17 * 0,98 ± 0,11 1,01 ± 0,19 0,81 ± 0,14 * 1,03 ± 0,24 0,84 ± 0,22 

Tyrosine 6.9 ppm (d) 0,88 ± 0,45 1,35 ± 0,63 0,93 ± 0,43 1,53 ± 0,6 0,68 ± 0,23 * 1,05 ± 0,4  

Adenosine 8.35 ppm (s) 1,52 ± 0,47 * 1,01 ± 0,79 1 ± 0,48 0,67 ± 0,54 0,99 ± 0,98 0,66 ± 0,34 

Formate 8.46 ppms (s) 0,82 ± 0,47 1,44 ± 1,05 1,29 ± 1,07 1,75 ± 1,06 * 0,9 ± 0,78 1,57 ± 1,11 

Significant changes are denoted with: ↓ (fold change), * (Mann-Whitney U test, p value < 0.05), ‡ (Kruskal-Wallis ANOVA, p value < 0.0



Z uzyskanych podczas realizacji projektu wyników przygotowywana jest publikacja o tytule Metabolic 

changes in mice cardiac tissue after low dose irradiation by means of 1H NMR spectroscopy, która jest 

obecnie przygotowywana do wysłania do czasopisma naukowego NMR In Biomedicine. 

Finansowanie: 

Temat realizowany w ramach grantu wewnętrznego, decyzja SN/GW32/2017. 

Tematyka dodatkowa – wynikająca z realizacji projektów grantowych: 

1. Określenie czułości techniki HR MAS NMR w detekcji komórek nowotworowych 

w materiale tkankowym pobranym śródoperacyjnie w oszczędzających pierś zabiegach 

usunięcia nowotworu piersi. 

Materiał badany stanowi 190 wycinków tkankowych pobranych od 50 pacjentek operowanych 

w Instytucie z powodu raka piersi. Wycinki, o różnej zawartości komórek nowotworowych, pochodziły 

z: guza nowotworowego, pogranicza guza i tkanki prawidłowej, marginesu odległego o 1 cm od guza 

oraz tkanki prawidłowej. Widma 1H HR MAS NMR (1D NOESY, 1D CPMG, 2D J-resolved oraz 1D 

LEDBP) zarejestrowano na spektrometrze NMR 400 MHz. Po pomiarze HR MAS NMR wycinki 

tkankowe zostały poddane ocenie histopatologicznej w Zakładzie Patologii Nowotworów w celu 

określenia składu tkankowego. Wyniki tej oceny dla 58 próbek przedstawione są w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Skład tkankowy próbek pobranych śródoperacyjnie w oszczędzających pierś zabiegach usunięcia 

nowotworu piersi (badanych uprzednio przy pomocy techniki HR MAS NMR). 

 

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki modelu PLS pokazującego relację między profilem metabolicznym 

(widmo CPMG, zakres widmowy od 3.0 do 4.7 ppm) a procentowym udziałem tkanki nowotworowej 

w badanej próbce. Im wyższy udział komórek nowotworowych, tym wyższy poziom fosfocholiny, 

tauryny, glicyny, mleczanu i askorbinianu oraz niższy poziom mio-inozytolu i glukozy.  
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Rysunek 6. Wyniki modelu PLS: (a) zależność między procentowym udziałem tkanki nowotworowej 

określonej na podstawie oceny histopatologicznej a wartością przewidzianą przez model, (b) wykres wag, 

(c) wynik walidacji permutacyjnej. 

Na rysunku 7 przedstawiono wyniki modelu PLS-DA skonstruowanego w oparciu o widma próbek 

pobranych z tkanki prawidłowej oraz próbek, dla których udział tkanki nowotworowej wynosił powyżej 

20%. Na płaszczyznę opracowanego modelu (rys. 7a) zrzutowano próbki o udziale komórek 

nowotworowych nie większym niż 10%. Próbki te ulokowały się w obszarze pomiędzy próbkami 

nowotworowymi i prawidłowymi. Lokalizacja próbek pobranych z tkanki prawidłowej na wykresie 

wartości czynnikowych odzwierciedla ich skład: próbki zawierające głównie tkankę tłuszczową 

ulokowane są w pierwszym kwadrancie (rys. 7b). 

 

Rysunek 7. Wykresy wartości czynnikowych modelu PLS-DA skonstruowanego w oparciu widma próbek 

pobranych z tkanki prawidłowej oraz próbek, dla których udział tkanki nowotworowej wynosił powyżej 20%. 

Legenda: udział tkanki nowotworowej (a), tłuszczowej (b), łącznej (c). Kolor czarny – próbki o udziale komórek 

nowotworowych nie większym niż 10%. 

 

Obecnie trwa ocena histopatologiczna kolejnych wycinków zbadanych uprzednio przy pomocy techniki 

HR MAS NMR.  

Finansowanie: 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 

STRATEGMED (STATEGMED2/267398/4/NCBR/2015) 
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2. Profile metaboliczne gruczolakoraka endometrium wyznaczone z wykorzystaniem 

techniki HR MAS NMR 

Materiał badany stanowiły 33 wycinki tkankowe pobrane z obszaru guza nowotworowego oraz z tkanki 

prawidłowej od 17 pacjentek operowanych z powodu gruczolakoraka endometrium. Rysunek 8 

prezentuje średnie widma 1H HR MAS CPMG uzyskane dla tych tkanek wraz z zaznaczonymi 

metabolitami. 

 
Rysunek 8. Średnie widma 1H HR MAS NMR CPMG zarejestrowane dla wycinków pobranych 

z gruczolakoraka endometrium (kolor czerwony) oraz z tkanki prawidłowej (kolor zielony). 

Na rysunku 9 przedstawiono wyniki analizy PLS-DA. Tkanka nowotworowa charakteryzuje się 

wyższym poziomem fosfocholiny, mleczanu, tauryny, alaniny oraz niższym poziomem mio-izoytolu, 

scyllo-inozytolu oraz glukozy niż tkanka prawidłowa.  

 

Rysunek 9. Wykres wartości czynnikowych modelu obliczonego dla widm CPMG (a), wykres wartości 

czynnikowych uzyskany na podstawie 7-krotnej walidacji krzyżowej (b), wykres wag modelu (c) oraz wynik 

testu permutacji (d). Kolor zielony – tkanka prawidłowa, kolor czerwony – tkanka nowotworowa. 
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Kolejnym etapem badań będzie rozbudowa modeli – co zwiększy ich moc statystyczną – poprzez 

dołączenie do analizy kolejnych widm HR MAS NMR rejestrowanych na bieżąco z gromadzonych 

próbek. Do tej pory zgromadzono materiał od 40 pacjentek. Ostatecznym celem analiz będzie 

sprawdzenie korelacji między profilem metabolicznym a stopniem patomorfologicznego zróżnicowania 

gruczolakoraka endometrium. 

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.  

 

4.8.2. Opracowanie wieloparametrycznych protokołów akwizycji obrazów MRI w polu 9.4 T do 

oceny efektów terapeutycznych u myszy 

Kierownik: M. Sokół 

M. Sokół, A. Skorupa, Ł. Boguszewicz, M. Ciszek, B. Bobek-Billewicz, A. Orlef  

 

Cel 1:  

Charakterystyka dyfuzyjno-relaksacyjna niedokrwionego mięśnia myszy w ocenie efektu 

zastosowania mezenchymalnych komórek zrębu (MSC) – analiza obszarów zainteresowania. 

W 2018 roku przeprowadzono analizę właściwości dyfuzyjnych i relaksacyjnych w trzech obszarach 

zainteresowania zlokalizowanych zarówno w niedokrwionej, jak i prawidłowej kończynie u myszy po 

podaniu ludzkich komórek mezenchymalnych zrębu izolowanych z tkanki tłuszczowej (hADSC), 

ludzkich fibroblastów (NHDF) oraz PBS do mięśnia brzuchatego 1h po okluzji tętnicy udowej. Obszar 

A obejmował mięśnie: piszczelowy przedni, prostownik długi palców, strzałkowy długi; obszar M - 

zginacz długi palców, piszczelowy tylny, obszar P - brzuchaty, płaszczkowaty, podeszwowy. 

Na rysunku 10a przedstawione są wymienione obszary. Analizie poddano średnie wartości parametrów 

dyfuzyjnych i czasu relaksacji poprzecznej w odpowiednich obszarach w kończynie niedokrwionej 

znormalizowane do wartości w kończynie prawidłowej. Na rysunku 11 przedstawione są wyniki 

monitoringu MRI prowadzonego przez okres 14 dni po okluzji tętnicy. Najbardziej istotne zmiany 

pomiędzy grupami myszy zostały zaobserwowane trzeciego dnia po indukcji niedokrwienia (wzrost 

czasu relaksacji poprzecznej w grupie hADSC względem PBS) i siódmego dnia (wzrost czasu relaksacji 

poprzecznej i obniżenie trzeciej wartości własnej tensora dyfuzji w grupie hADSC względem NHDF 

i PBS). Zmiany te zostały zaobserwowane w miejscu podania komórek lub PBS (obszar P). Analiza 

histologiczna wykazała zwiększoną liczbę makrofagów w dniach 3-7 oraz obecność nowych, 

regenerujących się włókien mięśniowych o małej średnicy dnia siódmego po okluzji tętnicy w mięśniu 

brzuchatym w grupie hADSC. Przeprowadzone badania potwierdziły dużą użyteczność techniki MRI 

w monitoringu procesów naprawy niedokrwionych mięśni. 
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Rysunek 10. Reprezentatywne obrazy T2-zależne (a, d, g) pokazujące analizowane obszary zainteresowania 

(A, M, P), mapy czasu relaksacji poprzecznej (T2) (b, e, h) oraz trzeciej wartości własnej (λ3) tensora 

dyfuzji (c, f, i) zarejestrowane siódmego dnia po okluzji tętnicy. L – kończyna z podwiązaną tętnicą, NL – 

kończyna prawidłowa. 

 
Rysunek 11. (a) Czas relaksacji poprzecznej (T2rel), (b) średni współczynnik dyfuzji (MDrel), współczynnik 

anizotropii frakcyjnej (FArel), (e) pierwsza wartość własna tensora dyfuzji (λ1rel), (f) druga wartość własna 

tensora dyfuzji, (c) trzecia wartość własna tensora dyfuzji w niedokrwionej kończynie znormalizowane do 

wartości w kończynie prawidłowej dnia 1, 3, 7 i 14 po podwiązaniu tętnicy. Kolor czerwony – grupa NHDF, 

kolor niebieski – grupa PBS, kolor żółty – grupa hADSC. Linia – mediana, ramka – percentyle - 25-75%, 

wąsy – minimum, maksimum.  
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Wartości p (p < 0.05 – czarne gwiazdki, 0.05 < p < 0.1 – czarne kropki) otrzymane z testu Wilcoxona 

użytego do porównania różnic między kończyną niedokrwioną i prawidłową.  

Wartości p (p < 0.05 – czerwone gwiazdki, 0.05 < p < 0.1 – czerwone kropki) otrzymane z testu Kruskala-

Wallisa oraz porównań wielokrotnych użytych do porównania parametrów między grupami hADSC, 

NHDF oraz PBS.  

Praca Monitoring of diffusion properties and transverse relaxation time of mouse ischemic muscle after 

administration of human mesenchymal stromal cells derived from adipose tissue wysłana do: Journal of 

Tissue Engineering and Regenerative Medicine. Autorzy: Agnieszka Skorupa, Mateusz Ciszek, Ewelina 

Pilny, Ryszard Smolarczyk, Magdalena Jarosz-Biej, Łukasz Boguszewicz, Stanisław Szala, Maria Sokół, 

Tomasz Cichoń.  

 

Cel 2: 

Wpływ masy cząsteczkowej środków kontrastowych na wynik badania DCE MRI w ocenie 

unaczynienia guzów nowotworowych na mysim modelu glejaka 

 

W badaniach wykorzystany został model glejaka mysiego GL261. Komórki nowotworowe zostały 

podane myszom szczepu C57BL/6NCrl wprost do mózgu za pomocą stereotaksji. Po osiągnięciu przez 

guzy odpowiednich rozmiarów (dzień 18 ± 3 po podaniu komórek) przeprowadzona została terapia 

glejaków z użyciem DMXAA (w dawce 25 mg/kg) – związku wykazującego efekt przeciwnaczyniowy 

na mysich modelach różnych nowotworów. Badania MRI zostały wykonane na skanerze Bruker 9.4 T 

wyposażonym w cewkę nadawczo-odbiorczą typu „birdcage” o średnicy 30 mm. Protokół pomiarowy 

obejmował standardowe T2 – zależne, sekwencje dyfuzyjne oraz pomiar serii obrazów T1-zależnych 

przed, w trakcie i po dożylnym podaniu środka kontrastowego (Gadovist  w dawce 0,3 mmol/kg). Na 

podstawie krzywych wzmocnienia kontrastowego wyznaczony został parametr Ktrans - współczynnik 

transferu środka kontrastowego między przestrzenią naczyniową a przestrzenią śródmiąższową oraz ve – 

objętość przestrzeni śródmiąższowej. Na rysunku 12 przedstawiono średnie wartości Ktrans i ve w grupie 

badanej  (liczba myszy: 8) i w grupie kontrolnej (liczba myszy : 4) zmierzone przed leczeniem oraz 24h 

po podaniu DMXAA. 
Rysunek 12. Średnie wartości Ktrans w grupie 

badanej (a) i kontrolnej (b) uzyskane na 

podstawie badań DCE z wykorzystaniem 

Gadovistu. 

Średnie wartości ve w grupie badanej (c) i 

kontrolnej (d) uzyskane na podstawie badań 

DCE z wykorzystaniem Gadovistu. 

Kolor czarny - przed podaniem DMXAA, 

kolor czerwony – 24h po podaniu DMXAA.  

Podanie DMXAA prowadzi do obniżenia 

średniej wartości Ktrans po 24 h (p<0.05, test 

Wilcoxona). Na rysunku 13 przedstawiono 

przykładowe obrazy T2-zależne, mapy 

współczynników Ktrans i ve oraz krzywe wzmocnienia kontrastowego zarejestrowane przed podaniem 

oraz 24h po podaniu DMXAA. 

Rysunek 13. Przykładowe obrazy T2-zależne (a – 

przed podaniem DMXAA, d – 24h po podaniu 

DMXAA), mapy współczynników ve (b – przed 

podaniem DMXAA, e – 24h po podaniu 

DMXAA) i Ktrans (c – przed podaniem 

DMXAA, f – 24h po podaniu DMXAA) oraz 

krzywe wzmocnienia kontrastowego guza (g – 

przed podaniem DMXAA, i – 24h po podaniu 

DMXAA) oraz krzywe wzmocnienia 

kontrastowego dla obszaru referencyjnego (h). 
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Chociaż test Wilcoxona wskazuje na brak istotności statystycznej zmiany Ktrans w badaniach 

wykonanych w odstępie czasowym 24h w grupie kontrolnej, widoczna jest tendencja wzrostu Ktrans w 

drugim badaniu DCE względem pierwszego, odzwierciedlająca naturalną ewolucję unaczynienia guza 

(rysunek  13b). Analiza statystyczna nie wykazała różnic w średnich wartościach ve zarówno w grupie 

badanej,  jak i w kontrolnej (rysunek 13 c i d). Warto zwrócić uwagę na istotną ujemną korelację 

między początkową wartością Ktrans a względną zmianą tego współczynnika (obliczoną jako iloraz 

wartości Ktrans po leczeniu i przed leczeniem) (rysunek 14). Zależność ta jest zgodna z poglądem, że 

efektywność działania DMXAA w glejakach zależy od stopnia uszkodzenia bariery krew-mózg. 

 
Rysunek 14. Zależność między początkową wartością Ktrans a 

względną zmianą tego współczynnika (obliczoną jako iloraz 

wartości Ktrans po leczeniu i przed leczeniem). 

 

 

 

 

  

 

Finansowanie: 

Temat realizowany w ramach grantu wewnętrznego, decyzja SN/GW22/2017. 

 

4.8.3. Zastosowanie metabolomiki opartej na spektroskopii HR NMR do oceny toksyczności 

radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi   

Kierownik: M. Sokół 

M. Sokół, Ł. Boguszewicz, A. Skorupa, M. Ciszek, M. Kijonka  

 

Cel: 

Metabolomika oparta na spektroskopii NMR w monitorowaniu toksyczności leczenia i kacheksji 

w nowotworach głowy i szyi – metoda wczesnej detekcji pacjentów wysokiego ryzyka – 

zakończenie etapu analizy przypadków odstających. Temat realizowany w ramach grantu NCN. 

 

Materiał i metodologia: 

Do badanej grupy włączono 171 pacjentów leczonych w Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach 

z powodu raka regionu głowy i szyi. Pacjenci byli leczeni wg. czterech schematów;(i) samodzielna 

radioterapia RT, (ii) radiochemioterapia CHRT oraz schematy (i) i (ii) poprzedzone chemioterapią 

indukcyjną. Od dnia rozpoczęcia leczenia aż do ustąpienia symptomów odczynu popromiennego 

pacjenci byli objęci wieloparametrycznym monitoringiem polegającym na cotygodniowym: 

 - badaniu laryngologicznym i endoskopowym celem oceny objętości guza nowotworowego oraz 

ostrego odczynu popromiennego, 

- badaniu psychologicznym oceniającym poziom dystresu i bólu, 

- pomiarze masy ciała pacjenta, 

- ocenie parametrów laboratoryjnych krwi obwodowej, 

- analizie profilu metabolicznego surowicy krwi wyznaczonego techniką spektroskopii protonowej 

magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR).  

Dane z wieloparametrycznego monitoringu były analizowane z wykorzystaniem nienadzorowanych 

i nadzorowanych metod analizy wielowymiarowej (analiza składowych głównych, PCA; ortogonalna 
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analiza cząstkowych najmniejszych kwadratów – analiza dyskryminacyjna, OPLS-DA). Metoda PCA 

została wykorzystana do detekcji przypadków odstających, następnie z wykorzystaniem metody OPLS-

DA analizowano przebieg zmian w profilu metabolicznym surowicy krwi. 

 

Wyniki: 

Rysunek 15 przedstawia wynik analizy PCA. Analizując wspólnie Rysunki 15a i 15b można 

zidentyfikować czynniki, które mają wpływ na powstawanie przypadków odstających. Podstawowym 

czynnikiem jest wzrost stężenia ciał ketonowych w surowicy krwi (3-hydroksymaślan (3-

hydroxybutyrate), aceton (Acetone) oraz acetylooctan (Acetoacetate)). Po porównaniu danych 

spektroskopowych z danymi klinicznymi ustalono, że wzrost stężenia ciał ketonowych w surowicy krwi 

koreluje z nasileniem odczynu popromiennego oraz wystąpieniem silniej reakcji bólowej skutkującej 

zaburzeniem funkcji przyjmowania pokarmów i płynów, a w efekcie nagłej utraty masy ciała. Stężenie 

3-hydroksymaślanu koreluje ze spadkiem masy ciała, BMI, poziomem albumim, prealbumin oraz 

wzrostem białka fazy ostrej CRP. Warto zaznaczyć, że nawet przy ponad dwudziestoprocentowej 

utracie masy ciała, zarówno BMI, jak i poziom albumin pozostawały w zakresie wartości 

referencyjnych – wskazując na brak przydatności tych parametrów do klinicznej oceny stanu 

odżywienia pacjenta. 

Zgodnie z piśmiennictwem dotyczącym osób zdrowych, ubytek masy ciała powyżej 5% lub BMI < 20 

albo sarkopenia i ubytek masy ciała powyżej 20%, świadczą o istnieniu procesów kachektycznych. 

U chorych oraz chorych będących w trakcie terapii, a w szczególności u chorych na  nowotwory, ubytek 

masy ciała zazwyczaj przekracza 5%.  

 

 
Rysunek 15. PCA scores (a) and loadings (b) plots 

show distinct outliers due to 3HB, Ace, AceAce along 

p[1] as well as lactate (Lac) and glucose (Gluc) signals 

along p[3]. The numbers denote the consecutive spectra 

of the chosen HNSCC patient acquired before (the 

points are hidden in the central cloud of points), during 

(4-9) and after (10,11) the CHRT course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16 przedstawia wynik analizy OPLS-DA – widać wyraźny trend, w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara, obrazujący zmiany w profilu metabolicznym skorelowane z ubytkiem masy 

pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje nasilenie stanu zapalnego (NAG – marker stanu zapalnego 

rejestrowany techniką 1H NMR) pojawiające się bezpośrednio przed wyrzutem ciał ketonowych.  
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Figure 16. OPLS-DA analysis of the 1D 1H JRES NMR serum spectra. The colors and shapes of the points 

identify the patient’s percentage weight loss on the day of acquiring a blood sample for the analysis. The scores 

plot (a) shows the anticlockwise transition from <5% to >10% weight loss during the RT/CHRT course. The 

metabolic profiles correlated with the percentage weight loss are identified based on the loadings plot (b). 

 

 

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest skuteczną techniką do detekcji zmian w profilu 

metabolicznym surowicy krwi. Monitorowanie poziomu ciał ketonowych z wykorzystaniem 1H NMR 

jest wygodne, ponieważ w normalnych warunkach sygnały pochodzące od ciał ketonowych są poza 

progiem detekcji – samo pojawienie się tych sygnałów w widmie NMR jest sygnałem ostrzegawczym, 

a dalszy ich wzrost może być podstawą do interwencji lekarskiej. W porównaniu do klinicznych 

parametrów odżywienia pacjenta takich jak: poziom albumin, prealbumin lub wartość BMI stężenie ciał 

ketonowych wykazuje dużo większą czułość w detekcji pacjentów zagrożonych dużym ryzykiem 

znacznej utraty masy ciała w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. 

 

Powyższe wyniki zostały szeroko opisane w publikacji pt.: NMR-based metabolomics in real-time 

monitoring of treatment induced toxicity and cachexia in head and neck cancer – a method for early 

detection of high risk patients, która jest obecnie poddana procesowi recenzowania w czasopiśmie 

Metabolomics. 

Finansowanie: Projekt grantowy NCN 2015/17/B/NZ5/01387 

Publikacje: 

1. Gramatyka M, Skorupa A, Sokół M. Nuclear magnetic resonance spectroscopy reveals 

metabolic changes in living cardiomyocytes after low doses of ionizing radiation. Acta Biochim 

Pol. 2018;65(2):309-318. doi: 10.18388/abp.2018_2568. Epub 2018 Jun 15, IF = 1.239 

2. Staniszewski M, Skorupa A, Boguszewicz Ł, Sokół M, Polański A. Quality Control Procedure 

Based on Partitioning of NMR Time Series. Sensors (Basel). 2018 Mar 6;18(3). pii: E792. doi: 

10.3390/s18030792, IF = 2.475 
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3. Kijonka M, Niewiadomska B, Bekman A,  Woźniak B, Wajda A, Prażmowska J, Woźnica A, 

Kapek Ł, Sokół M,  Orlef  A. Commissioning stereotaktycznych kolimatorów „Conical” marki 

Varian – metodyka pomiarowa oraz zestawienie wyników z danymi producenta. Inżynier i Fizyk 

Medyczny, ISSN 2300-1410, vol. 3, 2018, 

4. Woźnica A, Woźniak B, Prażmowska J, Wajda A, Kijonka M, Niewiadomska B, Bekman A, 

Kapek Ł, Orlef A, Sokół M. Porównanie krzywych PDG dla wiązek fotonowych o energiach 6 

MV i 6 FFF MV zmierzonych różnymi detektorami. Próba oszacowania dawki powierzchniowej 

przy użyciu dozymetrii filmowej. Inżynier i Fizyk Medyczny, ISSN 2300-1410, vol. 3, 2018, 

5. Paprocka J, Kijonka M, Borys D, Emich-Widera E, Wojcieszek P, Sokół M. 

Neuroendocrinology Letters, Features of the melatonin secretion in hypoxic ischemic 

encephalopathy. Praca przyjęta do publikacji. IF = 0.754 

6. Szydło M, Chmura A, Kowalski T, Pocięgiel M, dAmico A, Sokół M. Optimization of [11C]-

Choline Synthesis. Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia. Praca przyjęta do 

publikacji. IF = 0.67 

7. Skorupa A, Ciszek M, Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Boguszewicz Ł, Szala S, Sokół 

M, Cichoń T. Monitoring of diffusion properties and transverse relaxation time of mouse 

ischemic muscle after administration of human mesenchymal stromal cells derived from adipose 

tissue. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, w recenzji. 

8. Boguszewicz Ł, Bieleń A, Mrochem-Kwarciak J, Skorupa A, Ciszek M, Heyda, A, Wygoda A, 

Kotylak A, Składowski K, Sokół M, NMR-based metabolomics in real-time monitoring of 

treatment induced toxicity and cachexia in head and neck cancer – a method for early detection 

of high risk patients. W recenzji w czasopiśmie Metabolomics. 

Rozdziały w książkach (monografia w języku angielskim): 

1. Autorzy: Justyna Paprocka, Marek Kijonka, Maria Sokół. Melatonin in Childhood Epilepsy and 

in Child Neurology. Książka: Melatonin-Molecular Biology, Clinical and Pharmaceutical 

Approaches. Wydawca: IntechOpen. Data publikacji: 2018/11/5 

Doniesienia zjazdowe: 

Wykłady: 

1. Wykład na zaproszenie: Sokół M, Butkiewicz D, Krześniak M, Gdowicz-Kłosok A, 

Rutkowski T, Wygoda A, Składowski K, Mrochem-Kwarciak J and Boguszewicz .  

NMR-based metabolomics in real-time monitoring of treatment induced toxicity in head and 

neck cancers: biomarkers of early acute radiation syndrome and their association with 

selected genetic variants III Międzynarodowa Konferencja INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE Kraków, 22-24 października 2018 r. 

2. Sokół M. Zastosowanie technik MR i metabolomiki we wspomaganiu rozpoznania raka 

tarczycy. Spotkanie Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych w Gliwicach. 
29.11.2018 Gliwice. 
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Prezentacje ustne:  

1. Agnieszka Skorupa, Mateusz Ciszek, Maria Turska-d’Amico, Ewa Stobiecka, Ewa 

Chmielik, Andrea d’Amico, Łukasz Boguszewicz, Maria Sokół. Profile metaboliczne 

guzów piersi wyznaczone z wykorzystaniem techniki HR MAS NMR. Perspektywy 

w onkologii molekularnej III zjazd Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-

Curie, 5-6.04.2018r, Warszawa. 

2. Agnieszka Skorupa, Mateusz Ciszek, Tomasz Cichoń, Ryszard Smolarczyk, Magdalena 

Jarosz – Biej, Łukasz Boguszewicz, Maria Sokół. Multiparamateric MRI monitoring of 

murine glioma response to antivascular treatment. V Śląskie Spotkania Naukowe, 

Bobolice, 25-26.05.2018r. 

3. Boguszewicz Ł, Bieleń A, Mrochem-Kwarciak J, Ciszek M, Wygoda A, Skorupa A, 

Kotylak A, Składowski K, Sokół M.  NMR-Based Metabolomics In Real-Time Monitoring 

of Treatment Induced Toxicity And Cachexia In Head And Neck Cancer –  A Method For 

Early Detection Of High Risk Patients  

Prezentacja ustna na konferencji „Metabolomics Circle 2018”, 26-28.10.2018 Przysiek 

k/Torunia. 

4. Boguszewicz Ł, Ciszek M, Bieleń A, Wygoda A, Rutkowski T, Składowski K, Mrochem-

Kwarciak J, Sokół M. Metaboliczna odpowiedź na radio-chemioterapię u chorych z 

nowotworami głowy i szyi – analiza surowicy krwi z wykorzystaniem spektroskopii NMR.  

Prezentacja ustna na konferencji „Perspektywy w onkologii molekularnej – III zjazd 

Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”, 5-6.04.2018, Warszawa. 

5. Ciszek M, Boguszewicz Ł, Butkiewicz D, Krześniak M, Gdowicz-Kłosok A, Rutkowski T, 

Mrochem-Kwarciak J, Sokół M. Analiza wpływu wybranych czynników genetycznych na 

ostry odczyn popromienny u chorych leczonych na nowotwory głowy i szyi. 

Prezentacja ustna na konferencji „Perspektywy w onkologii molekularnej – III zjazd 

Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie”, 5-6.04.2018, Warszawa. 

Prezentacje posterowe: 

1. Agnieszka Skorupa, Mateusz Ciszek, Tomasz Cichoń, Ryszard Smolarczyk, Magdalena Jarosz 

– Biej, Łukasz Boguszewicz, Maria Sokół. Rola mikroobrazowania MRI w polu 9.4T w ocenie 

efektu terapii przeciwnaczyniowej na mysim modelu glejaka. Inżynier i Fizyk Medyczny 2018; 

3: 181-182; 12 Śląskie Seminarium Fizyki Medycznej, Brenna, 25-27.05.2018r 

Nagrody i wyróżnienia: 

Łukasz Boguszewicz: Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk metabolomicznych 

przyznana na konferencji „Metabolomics Circle 2018” za prezentację ustną pt. NMR-Based 

Metabolomics In Real-Time Monitoring of Treatment Induced Toxicity And Cachexia In Head 

And Neck Cancer –  A Method For Early Detection Of High Risk Patients. 
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4.9. Indywidualizacja i optymalizacja metod skojarzonego leczenia chorych na raka płuca, 

odbytnicy i gruczołu krokowego przy wykorzystaniu molekularnych, proteomicznych 

i biochemicznych markerów prognostycznych i predykcyjnych 

 

4.9.1. Walidacja i wdrożenie sygnatur prognostyczno-predykcyjnych molekularnych dla 

indywidualizacji i optymalizacji konformalnej radioterapii skojarzonej z chemioterapią u chorych 

na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIAN2 i IIIB 

Kierownik: R. Suwiński 

R. Suwiński, K. Galwas-Kliber, 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, 

M. Czech, J. Mrochem-Kwarciak 

 

Realizując tą część projektu dokonano podsumowania w formie maszynopisu publikacji wyników 

badań, dotyczących wartości prognostycznej i predykcyjnej wybranych markerów biochemicznych w 

radio-chemioterapii chorych na miejscowo zaawansowanego nie- drobnokomórkowego raka płuca. 

Maszynopis pracy skierowano do publikacji w czasopiśmie „BMC Cancer” uzyskując pozytywne oceny 

recenzentów. Aktualnie oczekujemy na finalną decyzję Edytora dotycząca tej publikacji. Częściowe 

wyniki realizacji tej części projektu przedstawiano również w formie prezentacji na zjazdach 

krajowych.  Równie istotną częścią realizacji projektu było podsumowanie w formie streszczenia 

zjazdowego wyników kontrolowanego badania z randomizacją dotyczącego porównania tolerancji i 

skuteczności miejscowej przyspieszonej i konwencjonalnie frakcjonowanej radioterapii skojarzonej 

z chemioterapią w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Praca została przyjęta do 

prezentacji ustnej i wygłoszona na 37 zjeździe Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej 

(ESTRO) w Barcelonie. Generalnie, wyniki realizacji tego elementu zadania badawczego wykazały 

heterogeniczny wpływ prognostycznego stężenia osteopontyny u chorych na miejscowo 

zaawansowanego  niedrobnokomórkowego raka płuca, poddanych radykalnej radio-chemioterapii w 

zależności od typu mikroskopowego guza. W całej badanej grupie chorych prognostyczny wpływ 

stężenia osteopontyny na przeżycia nie przekroczył progu znamienności statystycznej (p=0.05). Jednak 

w podgrupie chorych na raka płaskonabłonkowego wpływ ten okazał się wysoce znamienny, podczas 

gdy w grupie chorych na raka gruczołowego, stężenie osteopontyny nie miało wpływu na przeżycia. 

Jest to interesująca, oryginalna obserwacja, gdyż dotychczas osteopontyna była uważana za marker 

prognostyczny w radioterapii, niezależnie od typu mikroskopowego raka płuca. W odnieseniu do 

badania z randomizacją nie wykazano różnic w przeżyciach porównywanych grup chorych (radioterapia 

konwencjonalna vs. przyspieszona). Analiza podgrup wykazała jednak, że zysk z przyspieszonej 

radioterapii CAIR mogą odnieść chorzy, u których napromieniany jest obszar GTV o stosunkowo małej 

objętości (GTV<50 cm3) oraz chorzy w wieku poniżej 65 lat. W podgrupie chorych spełniających oba 

te kryteria łącznie zysk z zastosowania przyspieszonej radioterapii CAIR był znamienny statystycznie, 

p=0.03. Inna część projektu wykazała, że polimorfizmy genów naprawy komórkowej mogą być 

czynnikiem prognostycznym w leczeniu skojarzonym chorych na zaawansowanego miejscowo raka 

płuca. 

 

Maszynopisy i publikacje w 2018 roku: 

 

1) Rafał Suwinski, Monika Giglok, Katarzyna Galwas-Kliber, Adam Idasiak, Bozena Jochymek, Regina 

Deja, Barbara Maslyk, Jolanta Mrochem-Kwarciak, Dorota Butkiewicz Blood serum proteins as 

biomarkers for prediction of survival, locoregional control and distant metastases rate in radiotherapy 

and radio-chemotherapy for non-small cell lung cancer. Maszynopis po pozytywnych recenzjach 

oczekujący na decyzję Redaktora BMC Cancer. 

 

2) R. Suwinski, K. Galwas-Kliber, M. Giglok, G. Plewicki, B. Jochymek, D. Sygula, B. Maciejewski, L. 

Miszczyk Randomized clinical trial on 7-days-a-week radiotherapy in non-small cell lung cancer. 

Radiother Oncol 2018, 277, Suppl 1, S254. 
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3) Jolanta Mrochem-Kwarciak, Aleksandra Chmura, Regina Deja, Beata Smolska-Ciszewska, Tomasz 

Rutkowski, Monika Giglok, Dorota Butkiewicz, Rafał Suwiński. Prognostic value of erythropoietin and 

hematological parameters in patients with non-small cell lung cancer. Contemporary Oncology. Proc. 

10th Anniversary International Conference of Contemporary Oncology, Poznań 2018 str 11.  

 

4) Agnieszka Gdowicz-Kłosok, Małgorzata Krześniak, Monika Giglok, Małgorzata Marszałek-Zeńczak, 

Iwona Matuszczyk, Rafał Suwiński, Dorota Butkiewicz. Variation in DNA damage response and repair 

genes predicts survival in non-small cell lung cancer patients Contemporary Oncology. Proc. 10th 

Anniversary International Conference of Contemporary Oncology, Poznań 2018 str 41. 

 

 

4.9.2. 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 skojarzonego w oparciu o badania markerów 

biochemicznych 

Kierownik: R. Suwiński 

A. Idasiak, I. Wziętek, T. Dworzecki,  M. Kryj, A. Chmielarz, M. Wideł, E. Chmielik, E. Stobiecka, 

S. Pakuło, D. Butkiewicz,  J. Pamuła-Piłat, K. Tęcza, J. Łanuszewska, E. Grzybowska, R. Deja, M. 

Prokop, J. Wydmański, J. Mrochem-Kwarciak, R. Suwiński 

 

Realizację tej części projektu kontynuowano w formie badania z randomizacją obejmującego grupę 

ponad 100 chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. W badaniu porównywana jest 

tolerancja i skuteczność miejscowa przedoperacyjnej hyperfrakcjonowanej radioterapii stosowanej jako 

leczenie samodzielne lub w skojarzeniu z chemioterapią. Wstępne wyniki realizacji tego projektu 

przedstawiono w formie prezentacji plakatowej na zjeździe ESMO 2018 w Monachium (praca A 

Idasiak i wsp. Tumor Regression Grading After Preoperative Hyperfractionated Radiotherapy/  

Chemoradiotherapy for Locally Advanced Rectal Cancers: A Phase III Clinical Study). Ponadto 

kontynuowano prace mające na celu wydanie publikacji pracy pt. “Predictive and prognostic value of 

VEGF blood concentration in rectal cancer patients” autorstwa Tomasza Dworzeckiego i wsp. Praca 

została oceniona przez recenzentów,  przygotowywane są obecnie odpowiedzi na uwagi recenzentów 

i wprowadzane stosowne zmiany do maszynopisu pracy. 

 

 

4.9.3. Optymalizacja schematów frakcjonowania radioterapii chorych na raka gruczołu 

krokowego z wykorzystaniem metod obrazowania funkcjonalnego NMR i markerów 

biochemicznych 

Kierownik: R. Suwiński 

K. Behrendt, R. Deja, M. Giglok, G. Plewicki, U. Dworzecka, B. Smolska-Ciszewska, K. Galwas-Kliber, 

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

 

Cel:  

Optymalizacja schematu leczenia promieniami chorych na raka stercza o pośrednim lub 

wysokim ryzyku nawrotu choroby, w szczególności metody podwyższenia dawki promieniowania 

w obszarze stercza z zastosowaniem radioterapii stereotaktycznej (SRT), brachyterapii śródmiąższowej 

HDR bądź radioterapii frakcjonowanej konwencjonalnie (RT-FK). Próba zdefiniowania grup chorych 

na raka stercza o potencjalnie większej biologicznej agresywności i oporności na napromienianie 

konwencjonalnie frakcjonowane przy użyciu markerów molekularnych oraz metod obrazowania 

funkcjonalnego NMR. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Ocena wyników leczenia chorych na raka stercza z udziałem boost’ów z radioterapii 

stereotaktycznej, w szczególności porównanie toksyczności i skuteczności leczenia chorych 

w dwóch grupach: z udziałem dwóch boost’ów z radioterapii stereotaktycznej (2xSBRT) oraz 

trzech boost’ów z SRT (3xSBRT). 
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2. Kontynuacja rekrutacji do randomizowanego projektu medycznego 3-ej fazy, którego celem jest 

prospektywne porównanie teleradioterapii z dawką uzupełniającą wg schematu 

hipofrakcjonowanego -SRT, realizowanego przy użyciu przyśpieszacza liniowego lub RT-FK. 

3. Retrospektywna analiza wyników leczenia chorych na raka stercza z udziałem brachyterapii 

śródmiąższowej HDR oraz z zastosowaniem hipofrakcjonowanej teleradioterapii – na podstawie 

obrazów dyfuzji NMR wykonanych przed radioterapią w odniesieniu do rozpoznania 

histopatologicznego, a w następnej kolejności - do skuteczności miejscowej leczenia. 

4. Wdrożenie oznaczania i ocena wartości nowych markerów molekularnych i biochemicznych 

(m.in. EN2, PSP, E-cadherin, Il6, EPCA, OPN, uPA/uPAR, PTEN, Ki67, PCA3, TMPRSS) 

w optymalizacji leczenia chorych na raka stercza.  

 

1. Kwalifikacja do leczenia chorych w ramach projektu medycznego zatytułowanego „Ocena 

skuteczności miejscowej oraz wczesnej i późnej tolerancji radykalnej radioterapii konformalnej IMRT 

w połączeniu z hipofrakcjonowanym boost’em stereotaktycznym u chorych na raka prostaty w grupie 

średniego i wysokiego ryzyka” rozpoczęła się w czerwcu 2012.  

Do września 2013 do projektu badawczego zakwalifikowano czterdziestu chorych. Pacjenci byli 

napromieniani z wykorzystaniem dynamicznych technik konformalnych, niemal wyłącznie VMAT, pod 

kontrolą obrazowania. U wszystkich chorych implantowano znaczniki złota do stercza i przed 

rozpoczęciem napromieniania kontrolowano położenie stercza w oparciu o fuzję obrazów 2D/2D KV. 

Protokół zakładał konwencjonalnie frakcjonowaną radioterapię w obszarze gruczołu krokowego 

z marginesem (grupa pośredniego ryzyka) lub gruczołu krokowego z marginesem i węzłami chłonnymi 

miednicy (grupa wysokiego ryzyka), do dawki całkowitej 50 Gy w dawkach frakcyjnych 2 Gy przez 

5 dni w tygodniu przez okres 5 tygodni. Ponadto zaplanowano dwa boost’y stereotaktyczne w obszarze 

gruczołu krokowego, po 10Gy/frakcję - podane w 5-7 dni przed rozpoczęciem konwencjonalnej 

radioterapii oraz 5-7 dni po jej zakończeniu.  

W poprzednich latach charakterystyka cech kliniczno-patologicznych badanej grupy chorych oraz 

wczesne wyniki obserwacji, w szczególności odsetek objawów ostrego odczynu popromiennego nie 

odbiegały od obserwacji w grupach chorych napromienianych konwencjonalnie. W kolejnym roku 

obserwacji podsumowano wczesne wyniki leczenia mierzone odpowiedzią markerową - dynamikę 

spadku stężenia PSA i odsetki powikłań późnych ze strony przewodu pokarmowego i pęcherza 

moczowego, które wskazywały na niesatysfakcjonującą późną tolerancję radioterapii.  

Z tego powodu zmodyfikowano wcześniejszy sposób kontroli ułożenia chorych- obecnie odbywa się on 

przy zastosowaniu 2 znaczników złota zakładanych do gruczołu krokowego. Ponadto dokonano zmian 

w schemacie leczenia. Wprowadzono trzy boosty stereotaktyczne w obszarze gruczołu krokowego 

(PTV BOOST) z wykorzystaniem technik dynamicznych (IMRT, RapidArcTM) po 6,67 Gy/frakcję - 

podane w 5-7 dni przed rozpoczęciem konwencjonalnej radioterapii, 5-7 oraz 10-14 dni po jej 

zakończeniu. Leczenie zgodne z powyższym schematem zostało w terminie od marca 2014 do sierpnia 

2015 zastosowane u 26 -iu chorych. Charakterystykę kliniczno- patologiczną badanej grupy chorych 

przedstawiono w sprawozdaniu za rok 2016.  

Wyniki skuteczności i toksyczności leczenia obu grup pilotażowych  podsumowano w raporcie za rok 

2017. 

 

W pierwszej grupie pilotażowej, tj. 2xSBRT nawrót biochemiczny stwierdzono u dwóch chorych 

w trakcie niemal czteroletniej obserwacji (mediana follow-up 45 miesięcy), a przeprowadzona 

diagnostyka wykazała u jednego z nich rozsiew odległy, zastosowano hormonoterapię. Jeden chory nie 

ukończył planowanego leczenia (czynny alkoholik) i nie zgłosił się do badań kontrolnych. Pozostałych 

37-iu chorych żyje bez nawrotu raka stercza. Ponadto u dwóch chorych rozpoznano drugi niezależny 

nowotwór: raka dna jamy ustnej i raka odbytnicy, obaj chorzy zostali poddani leczeniu onkologicznemu 

o założeniu radykalnym. Wczesna tolerancja leczenia promieniami z zastosowaniem radioterapii 

stereotaktycznej dla podwyższenia dawki całkowitej w sterczu była dobra. Większość leczonych 

chorych nie miała objawów ostrej reakcji popromiennej: 75% i 57,5% -dla toksyczności ze strony 

układu pokarmowego i moczowego, odpowiednio. Późna tolerancja radioterapii jest 

niesatysfakcjonująca. Objawy późnego odczynu popromiennego w stopniu 2-im lub 3-im wystąpiły 

w dotychczasowej obserwacji u 35% chorych ze strony odbytnicy i 27,5% ze strony pęcherza 

moczowego. Nie zaobserwowano odczynu w stopniu 4 i wyższym. Mediana czasu do wystąpienia 
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objawów późnego odczynu popromiennego ze strony odbytnicy oraz pęcherza moczowego to 16 

miesięcy (zakres 6-58 miesięcy). Czteroletnie przeżycie wolne od nawrotu klinicznego 

i biochemicznego choroby pozostaje wysokie - bDFS wyniosło 83%. Kontynuacja obserwacji badanej 

grupy 2xSBRT potwierdza wcześniej wysunięte wnioski. 

 

W drugiej grupie piltażowej, tj. 3xSBRT nawrót biochemiczny stwierdzono u jednego chorego 

w trakcie obserwacji. Chory u którego stwierdzono progresję biochemiczną przy pierwszej kontroli, 

miał przeprowadzoną diagnostykę, w wyniku której wykryto przerzuty do kości, włączono leczenie 

hormonalne. U pozostałych chorych, w trakcie niemal trzyletniej obserwacji (mediana follow up 30 

miesięcy, zakres 8,8-41,5 miesiąca), brak cech nawrotu klinicznego, biochemicznego. Częstość 

wystąpienia objawów wczesnego odczynu popromiennego ze strony jelit i pęcherza moczowego wg 

klasyfikacji EORTC/RTOG jest niska. Odnotowano objawy w stopniu I-ym u 5 i 30% chorych, 

odpowiednio. Objawy późnego odczynu popromiennego w stopniu 2-im lub 3-im wystąpiły 

w dotychczasowej obserwacji u 12% chorych ze strony odbytnicy i 4% ze strony pęcherza moczowego. 

Nie zaobserwowano odczynu w stopniu 4 i wyższym. Mediana czasu do wystąpienia objawów późnego 

odczynu popromiennego ze strony odbytnicy oraz pęcherza moczowego to 29 miesięcy, mediana 

(zakres: 9-41 miesięcy).  

Porównanie późnego odczynu popromiennego wskazuje na 4-ro krotnie niższą częstość powikłań 

w stopniu 2-im i 3-im ze strony pęcherza moczowego w grupie chorych, u których zastosowano trzy 

w miejsce dwóch boost’ów stereotaktycznych: 4 vs 27,5%. Odpowiednie wartości odnoszące się do 

późnego odczynu popromiennego ze strony odbytnicy (krwawień z kiszki stolcowej) to 12 vs 35 %, 

czyli około 3-krotnie rzadziej.  

Chorzy pozostają w obserwacji celem dalszej oceny toksyczności i skuteczności zastosowanych metod 

leczenia promieniami. 

 

2. Projekt medyczny badania z randomizacją, porównujący konwencjonalnie frakcjonowaną 

konformalną radioterapię (CF-CRT) versus CF-CRT skojarzoną z śródmiąższową brachyterapią HDR 

lub z hipofrakcjonowanym boostem stereotaktycznym u chorych na raka stercza o pośrednim lub 

wysokim ryzyku nawrotu choroby w kwietniu 2013 roku został zarejestrowany w Clinical Trials Gov. 

pod numerem NCT 01839994. Tytuł badania: „Phase III clinical trial on conventionally fractionated 

conformal radiotherapy (CF-CRT) versus CF-CRT combined with high-dose-rate brachytherapy 

or stereotactic body radiotherapy for intermediate and high-risk prostate cancer”.  

Od marca 2016 rozpoczęto randomizację badania. Wobec ograniczeń w dostępie do brachyterapii, 

obecnie chorzy randomizowani są wyłącznie do teleradioterapii bądź do radioterapii z trzema boost’ami 

stereotaktycznymi. Do grudnia 2018 r. włączono do badania 41 chorych. Chorzy w tej grupie są na 

różnym etapie planowania leczenia, jego realizacji bądź obserwacji. 

 

Dotychczas opublikowano trzy prace podsumowujące doświadczenia z niekonwencjonalnie 

frakcjonowaną radioterapią oraz z zastosowaniem boost’u z brachyterapii. 

 Praca zatytułowana “The early closure of a pilot study on acute and late tolerance of 

hypofractionated radiotherapy in low-risk prostate cancer patients.” została opublikowana przed 

rokiem  w czasopiśmie „Reports of Practical Oncology and Radiotherapy” 19 (2014) 337–342 

Autorzy: Katarzyna Behrendt, Elżbieta Nowicka, Marzena Gawkowska-Suwińska, Grzegorz 

Plewicki, Beata Smolska-Ciszewska, Monika Giglok, Rafał Suwiński, Aleksander Zajusz. 

 Praca zatytułowana „The effectiveness and side effects of conformal external beam radiotherapy 

combined with high-dose-rate brachytherapy boost compared to conformal external beam 

radiotherapy alone in patients with prostate cancer.” została opublikowana w czasopiśmie  

Radiation Oncology (2015) 5Mar 7;10:60. Autorzy: Beata Smolska-Ciszewska, Leszek Miszczyk, 

Brygida Białas, Marek Fijałkowski, Grzegorz Plewicki, Marzena Gawkowska-Suwińska, Monika 

Giglok, Katarzyna Behrendt, Elżbieta Nowicka, Sebastian Ciszewski, Aleksander Zajusz, Rafał 

Suwiński  

 Praca zatytułowana: “Alpha/beta (α/β) ratio for prostate cancer derived from external beam 

radiotherapy and brachytherapy boost.” została opublikowana w British Journal of Radiology. 

2016; 89 (1061):20150957. Autorzy: Boonstra PS, Taylor JM, Smolska-Ciszewska B, Behrendt 

K, Dworzecki T, Gawkowska-Suwinska M, Bialas B, Suwinski R  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boonstra%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smolska-Ciszewska%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behrendt%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behrendt%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dworzecki%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gawkowska-Suwinska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bialas%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suwinski%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903392


str. 111 

 

 

3. Wstępną analizą objęto 52 chorych na raka gruczołu krokowego, u których w roku 2007 

wykonano badanie MRI stercza (T2WI, DWI, MRS), a następnie przeprowadzono radykalną 

radioterapię. Przeanalizowano retrospektywnie dokumentację medyczną, natomiast badania 

radiologiczne oceniono ponownie pod kątem lokalizacji nacieku nowotworowego. W analizowanej 

grupie chorych biopsja stercza wykazała raka gruczołowego w materiale pobranych z lewego płata 

(67% badań) lub z prawego płata stercza (58% badań). Planowana jest próba korelacji obrazu 

radiologicznego, wyników badań mikroskopowych z przebiegiem klinicznym i wynikami leczenia 

w dłuższym okresie obserwacji. 

4. Od czerwca 2011r do listopada 2014r włączono do prospektywnej obserwacji 345 chorych na 

raka stercza, u których przed rozpoczęciem radioterapii pobrano krew na badania molekularne. 

Oznaczono stężenie osteopontyny. U części z nich wykonywano również powtórną analizę przy 

pierwszej kontroli po leczeniu napromienianiem. Ocena kliniczna obejmuje czynniki rokownicze, tj. 

wyjściowe PSA, stopień zaawansowania klinicznego choroby, stopień zróżnicowania wg klasyfikacji 

Gleasona, rodzaj leczenia: zastosowanie hormonoterapii jako leczenia neo+/-adjuwantowego, dawki 

radioterapii, ewentualne zastosowanie brachyterapii śródmiąższowej HDR, jak również parametry 

morfologii krwi obwodowej. W okresie obserwacji odnotowane będą natomiast stężenia PSA, 

a w dłuższym czasie wyniki leczenia mierzone powszechnie stosowanymi parametrami.  

Szczegółowo przeanalizowano grupę pierwszych 97 chorych na raka gruczołu krokowego, 

poddanych radioterapii w 2011 i 2012 roku, którym pobrano krew w kierunku badań molekularnych. 93 

chorych było leczonych radykalnie, 4 uzupełniająco po uprzednim leczeniu operacyjnym. 

Charakterystykę grupy badanej przedstawia tabela 1. U 76 chorych zastosowano hormonoterapię 

neoadjuwantową, leczenie adjuwantowe u 49 chorych. Oznaczenia markerów wykonywano przed oraz 

po zakończeniu leczenia. Analizę statystyczną przeprowadzono stosując metodę Kaplana-Meiera oraz 

test log-rank.. W badaniu przyjęto poziom istotności statystycznej p<0,05. Wyniki: Poziom OPN przed 

radioterapia wynosił od 10 do 408,8 ng/ml średnia 101,4, mediana 92,2. Nie wykazano istotnych 

statystycznie różnic w stężeniach OPN w zależności od stężenia PSA, stopnia zaawansowania 

miejscowego, stopnia złośliwości oraz w podziale na grupy ryzyka RGK. U chorych u których 

zastosowano hormonoterapię neoadjuwantową poziom OPN był istotnie wyższy (76,7 ng/ml u chorych 

bez hormonoterapii vs 108,2 ng/ml u chorych z hormonoterapią, p=0,013). 
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Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej 

 RT radykalna 

N=93 

RT uzupełniająca 

N=4 

Cała grupa 

N=97 

Wiek [lata] 

Mediana 

Przedział 

 

68 

52-82 

 

64 

63-68 

 

68 

52-82 

Wyjściowe stężenie 

PSA [ng/ml] 

Mediana 

Średnia 

Przedział 

 

 

11,26  

17,44 

0,0-100 

 

 

10,9 

10,22 

4,9-14,3 

 

 

11,26  

17,14 

0,0-100,0 

Stopień Gleason –  

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

1 (1%) 

5 (5,4%) 

10 (10,7%) 

32 (34,4%) 

30 (32,3%) 

5 (5,4%) 

6 (6,4%) 

 

- 

- 

- 

1 (25%) 

3 (75%) 

- 

- 

 

1 (1%) 

5 (5,1%) 

10 (10,3%) 

33 (34%) 

33 (34%) 

5 (5,1%) 

6 (6,2%) 

Grupa ryzyka 

Niska 

Pośrednia 

Wysoka 

Brak danych 

 

19 (20,4%) 

41(44,1%) 

32 (34,4%) 

1 (1%) 

 

- 

3(75%) 

1 (25%) 

- 

 

19 (19,6%) 

44 (45,4%) 

33 (34%) 

1 (1%) 

PSA przed RT 

Mediana 

Średnia 

przedział 

 

0,27 

1,86 

0,01-37,75 

 

0,16 

0,19 

0,01-0,44 

 

0,26 

1,79 

0,01-37,75 

Osteopontyna przed 

RT 

Mediana 

Średnia 

przedział 

 

 

91,82 

103,52 

10-408,85 

 

 

49,4 

51,14 

39,2-66,57 

 

 

90,92 

101,36 

10-408,85 

Hormonoterapia 

Neoadjuwantowa 

Adjuwantowa 

brak 

 

78 (83,8%) 

48 (51,6%) 

14 (15%) 

 

1 (25%) 

1 (25%) 

3 (75%) 

 

79 (81,5%) 

49 (50,5%) 

17 (17,5%) 

Dawka teleradioterpia 

[Gy] 

Mediana 

Przedział 

 

 

76 

46-78 

 

 

70 

70-76 

 

 

76 

46-78 

Dawka brachyterapii 

N=3 [Gy]  

Frakcyjna 

Całkowita 

 

 

 

10,5 

21 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

10,5 

21 

Dawka teleradioterpia 

układ chłonny [Gy] 

N=35 

Mediana 

Przedział 

 

 

 

50 

44-50 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

50 

44-50 
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Nawrót biochemiczny rozpoznano u 7 chorych, 5 w grupie poddanej radioterapii radykalnej i 2 w grupie 

leczonej uzupełniająco. Pięcioletnie przeżycie wolne od nawrotu biochemicznej wyniosło 92,5%. 

Przerzuty odległe rozpoznano u 7 chorych, były to przerzuty do kości i pozaregionalnych węzłów 

chłonnych.  Pięcioletnie przeżycie wolne od przerzutów odległych wyniosło 92%. Nie stwierdzono 

wznowy miejscowej w ocenianej grupie.   

Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w stężeniach osteopontyny w zależności od stężenia PSA, 

stopnia zaawansowania miejscowego, stopnia złośliwości oraz w podziale na grupy ryzyka raka 

gruczołu krokowego. U chorych u których zastosowano hormonoterapię neoadjuwantową poziom 

osteopontyny był wyższy (76,7 ng/ml u chorych bez hormonoterapii vs 108,2 ng/ml u chorych 

z hormonoterapią, p=0,013). 

Planowana jest kontynuacja obserwacji grupy. 

 

Sposób kontynuacji lub wykorzystania wyników zadania 

1. W kolejnym roku planowana jest kontynuacja naboru chorych do projektu z randomizacją oraz 

dalsze monitorowanie wyników leczenia i jego toksyczności u chorych na raka stercza z 

udziałem boost’ów z radioterapii stereotaktycznej.  

2. Dane dotyczące wyników leczenia chorych w grupach pilotowych będą analizowane i opisane 

celem przygotowania publikacji. 

 

4.10. Optymalizacja i indywidualizacja technik planowania leczenia w radioterapii 

 

4.10.1. Ocena precyzji, konformalności i czułości konturowania GTV oponiaków z udziałem 

4 niezależnych obserwatorów w oparciu o fuzje obrazowe TK/PET 68Ga-DOTATATE w porównaniu 

do TK/NMR w planowaniu Stereotaktycznej Hipofrakcjonowanej Radiochirurgii (SHRS) CyberKnife 

Kierownik: K. Ślosarek 

M. Stąpór-Fudzińska, B. Maciejewski, L. Hawrylewicz, K. Orzechowska, M. Radwan, H. Grzbiela, 

L. Miszczyk, K. Szczepanik, K Ślosarek 

 

W Stereotaktycznej Hipofrakcjonowanej Radiochirurgii (SHRS) oponiaków mózgu, ale także innych 

nowotworów, kluczowym elementem decydującym o skuteczności tej metody leczenia, jest precyzja 

konturowania granic guza (GTV). Wyniki własnych badań w tym zakresie upoważniają̨ do 

sformułowania następujących wniosków:  

1. Badanie TK/PET 68Ga-DOTATATE należy uznać za wiodące, jeżeli nie wyłącznie dla 

konturowania GTV nie mniej niż 40% oponiaków, które charakteryzuje nieregularny, 

pełzakowaty kształt guza, objętość powyżej 10 cm3 oraz bezpośredni lub bliski kontakt ze 

strukturami kostnymi czaszki. W tej grupie konturowanie GTV na bazie obrazowania 

TK/NMR jest obarczone wysokim, 40% wskaźnikiem Fałszywie Pozytywnym 

w porównaniu TK/PET 68Ga-DOTATATE.  

2. Wysoka zgodność i korelacja (r = 0,91) konturów GTV oponiaków w obrazowaniu 

TK/NMR i TK/PET 68Ga przemawia za precyzyjnym i wiodącym obrazowaniem TK/NMR 

dla konturowania GTV ≤ 10 cm3 i ewentualnym uzupełniającym wykorzystaniem 

TK/PET 68Ga-DOTATATE w przypadkach wątpliwych.  

3. Bez względu na metodę obrazowania, konturowanie GTV oponiaków powyżej 25 cm3, 

o nieregularnych i rozmytych granicach (9% według własnych danych) wiąże się z 9-15% 

ryzykiem pominięcia około 10% objętości guza poza wyznaczanym konturem. 

To przemawia za udziałem w konturowaniu GTV co najmniej dwóch niezależnych 

wykonawców, aby zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko błędu geograficznego. 

Przedstawiony opis uzyskanych wyników stanowi część rozprawy doktorskiej pt. Ocena przydatności 

fuzji obrazowej 68Ga-DOTATATE PET/TK/NMR dla optymalizacji planowania hipofrakcjonowanej 

radiochirurgii CyberKnife chorych na oponiaka mózgu.  
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Ponadto przygotowano do publikacji pracę: Use of CT/PET 68Ga-DOTATATE and/or CT/MRI to 

contour GTV of the meningiomas for Stereotactic Hypofractionated Radiosurgery CyberKnife. Part I: 

Conformity and sensitivity of the interobserver contouring (Malgorzata Stapor-Fudzinska, Boguslaw 

Maciejewski, Leszek Hawrylewicz, Klaudia Orzechowska, Hanna Grzbiela, Marcin Miszczyk, 

Wojciech Achremczyk, Leszek Miszczyk, Krzysztof Slosarek). 

Przedstawione wyniki zostały zaprezentowane podczas ASTRO 60th Annual Meeting 21-24 X 2018, 

San Antonio, USA - Poster Discussion: M. Stapor-Fudzinska, B. Maciejewski, L. Hawrylewicz, K. 

Slosarek, Should CT/PET 68Ga-Dotatate Imaging Always be Used to Contour Meningiomas GTV for 

Planning Stereotactic Hypofractionated Radiosurgery with Robotic Radiosurgery?, International 

Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics, Vol. 102, Issue 3, S195 

 

4.10.2. Oznaczenie optymalnego przedziału SUV dla obrazowania TK/PET 68Ga-DOTATATE dla  

potrzeb konturowania obszarów GTV oponiaków w planowaniu Stereotaktycznej 

Hipofrakcjonowanej Radiochirurgii (SHRS) CyberKnife 

Kierownik: K. Ślosarek 

M. Stąpór-Fudzińska, B. Maciejewski, L. Hawrylewicz, M. Szlag, A. Cholewka, K. Trzaska, K. Ślosarek 

 

Spośród czterech analizowanych zakresów SUV-PET 68Ga-DOTATATE – 0-100%, 25-100%, 50-100% 

i 75-100% (gdzie 100% oznacza maksymalną wartość parametru SUV w guzie, a cztery wartości 

procentowe, to przyjęte wartości odcięcia), przedział 25-100% należy uznać za optymalny, ponieważ 

zapewnia największą precyzję konturowania GTV. Przy wyższych wskaźnikach SUV (50-100% i 75-100%), 

granice GTV ulegają 3-7-krotnemu ograniczeniu i około 60-80% objętości GTV pozostaje poza 

wyznaczonymi konturami.    

 

Przedstawiony opis uzyskanych wyników stanowi część rozprawy doktorskiej pt. Ocena przydatności fuzji 

obrazowej 68Ga-DOTATATE PET/TK/NMR dla optymalizacji planowania hipofrakcjonowanej 

radiochirurgii CyberKnife chorych na oponiaka mózgu (M. Stąpór-Fudzińska).  

Ponadto przygotowano do publikacji pracę: Use of CT/PET 68Ga-DOTATATE and/or CT/MRI to contour 

GTV of the meningiomas for Stereotactic Hypofractionated Radiosurgery CyberKnife. Part II: 

Optimalisation of the SUV PET 68Ga-DOTATATE to achieve highest precision of the GTV contouring 

(Malgorzata Stapor-Fudzinska, Boguslaw Maciejewski, Leszek Hawrylewicz, Marta Szlag, Agnieszka 

Cholewka, Wojciech Achremczyk, Leszek Miszczyk, Krzysztof Slosarek). 

 

Przedstawione wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji ASTRO 2018 w San Antonio w formie 

prezentacji posterowej - Maciejewski B, Stąpór-Fudzińska M, Hawrylewicz L: Optimalization of Choice of 

the SUV of the PET 68Ga-DOTATATE Imaging to Achieve Highest Precision for Contouring the GTV of 

Meningiomas in Accuracy Stereotactic Hypofractionated Radiosurgery, International Journal of Radiation 

Oncology • Biology • Physics, Vol. 102, Issue 3, e545–e546 

 

4.11. Porównanie rozkładów dawek w SRS mnogich zmian nowotworowych w mózgowiu 

w technikach CyberKnife i VMAT. 

Kierownik: K. Ślosarek 

J. Wendykier, B. Bekman, K. Ślosarek, A. Grządziel  

 

Porównano rozkłady dawek (15 pacjentów) dla technik CyberKnife, VMAT oraz HA (HyperArc). 

Chorzy leczeni byli na urządzeniu CyberKnife, z mnogimi zmianami nowotworowymi. Liczba zmian 

mieściła się w przedziale od 3 do 8, zaplanowane dawki całkowite w przedziale  od 10,0 do 24,0 Gy. , 

V100%> 95%, oraz zminimalizowania dawki do wszystkich struktur krytycznych (w tym zdrowego 

mózgu, gałek ocznych, soczewek, nerwów wzrokowych, skrzyżowania nerwu wzrokowego, pnia 

mózgu). Dla wszystkich pacjentów, przygotowano plany w technice VMAT (Eclipse, algorytm Acuros)  

oraz HyperArc (Eclipse, algorytm Acuros), według zaleceń dozymetrycznych zdefiniowanych dla 

techniki CyberKnife (MultiPlan, algorytm RayTracing). Oceniano: dawkę minimalną w PTVs, 

jednorodność rozkładu dawki, współczynniki: GI, CI, Paddeck, RPI,  objętości zdrowej tkanki mózgu, 

które otrzymały 4Gy i 12 Gy oraz  czas podania dawki frakcyjnej. Do oceny statystycznej zastosowano 
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test nieparametryczne dla grup niezależnych, istotność statystyczna na poziomie 0.05. Oceniano tylko 

dawki “fizyczne”.  Z punktu widzenia dozymetrycznego wszystkie techniki (VMAT / CK / HA ) 

okazały się porównywalne. Kompleksowe wskaźniki jakości planów, ograniczone do analizy zdrowej 

części  mózgu, wykazały, że HyperArc może  zwiększyć jego ochronę. Czas trwania seansu 

terapeutycznego jest znamiennie krótszy w technikach VMAT i HA od czasu trwania seansu 

w napromienianiu CK.  Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te wczesne obserwacje.  

 

Praca opublikowana:  

K. Ślosarek, B. Bekman, J. Wendykier, A. Grządziel, A. Fogliata, L. Cozzi, In silico assessment of the 

dosimetric quality of the novel, automated radiation treatment planning strategy for linac-based 

radiosurgery of multiple brain metastases and a comparison with robotic methods, Radiation Oncology, 

2018, DOI.10.1186/s13014-018-0997-y  

 

4.12. Optymalizacja, wykorzystanie systemu planowania leczenia  Eclipse MSW w ocenie 

planów leczenia na podstawie współczynnika RPI. 

Kierownik: K. Ślosarek 

K. Ślosarek, P. Paściak, W. Osewski, J. Wendykier, Ł. Dolla 

Oceny planów leczenia, a w szczególności porównywanie rozkładów dawek, zazwyczaj  wykonywane 

są w sposób subiektywny. Literatura dostarcza wielu metod ilościowego porównywania planów, 

niestety możliwości ich wykorzystania bezpośrednio w systemach planowania – również tak 

popularnych jak TPS Eclipse – są bardzo ograniczone. Obliczenie odpowiednich wskaźników poza TPS 

wymaga natomiast eksportu histogramów DVH i czasochłonną – oraz narażoną na pomyłki – obróbkę 

danych, co powoduje, że cały proces staje się nieefektywny w praktyce klinicznej. Aby przezwyciężyć 

opisane trudności postawiono sobie za cel stworzenie zintegrowanego z TPS Eclipse narzędzia do 

ilościowej analizy porównawczej planów leczenia, którego użycie nie będzie zaburzało cyklu pracy nad 

planem. Narzędzie powinno pozostawiać użytkownikowi wybór co do wykorzystywanego 

współczynnika oceny planu oraz umożliwiać uwzględnienie priorytetów leczenia. Dla realizacji celów 

wykorzystano narzędzie Eclipse Scripting API (ESAPI), które daje dostęp do wielu parametrów planu 

leczenia oraz pozwala na tworzenie zintegrowanych z systemem Eclipse aplikacji. Zgodnie z 

metodologią API logika programu została przygotowana w C#, graficzny interfejs użytkownika w WPF, 

wykorzystano też biblioteki przygotowane przez firmę VMS: VMS.TPS.Common.Model.API, 

VMS.TPS.Common.Model. Types. Do usprawnienia manipulacji kolekcjami wykorzystano komponent 

Linq to Objects. Przygotowana nakładka (plugin) umożliwia bieżące ilościowe porównywanie planów 

leczenia poprzez obliczenie kilku wybranych wskaźników oceniających (Radiation Planning Index, 

Conformity Index, Homogenity Index) z uwzględnieniem możliwości określenia priorytetów leczenia – 

struktur anatomicznych i przypisanych im wag. Zaprezentowany sposób może znacząco ułatwiać 

ostateczną decyzję o wyborze planu nie powodując wydłużenia całego procesu przygotowania leczenia. 

Praca opublikowana w formie prezentacji plakatu :  

 

P. Paściak, W. Osewski, K. Ślosarek, “ New oportunities to evaluate treatment plans” , Medical Physics 

, American Association of Physicists in Medicine (AAPM) 60th Annual Meeting and Exhibit, Jul 29 - 

Aug 02, 2018,  Nashville, USA 
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4.13. Modele szacowania prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworów głowy i szyi 

po leczeniu promieniami i zbadanie skuteczności oraz toksyczności takiego leczenia 

 

4.13.1. Przewidywane i rzeczywiste wskaźniki miejscowego wyjałowienia (TCP) pierwotnego 

ogniska raka regionu głowy i szyi leczonych promieniami w zależności od wolumetrycznego 

zaawansowania (TV) i statusu regionalnych węzłów chłonnych (N0-N3)  
Kierownik: L. Miszczyk 

B. Maciejewski, I. Wziętek, R. Suwiński, M. Goleń. T. Latusek, D. Gabryś, A. Napieralska, D. Bodusz, 

G. Woźniak, S. Blamek,, A. Namysł-Kaletka, M. Kraszkiewicz, K. Trela-Janus, P. Malec, M. Miszczyk 

 

Podstawy teoretyczne: Badanie PET/CT jest obecnie rutynowo wykonywane przy kwalifikacji chorych 

do radykalnej radio-chemioterapii i jest wykorzystywane przy wyznaczaniu objętości tarczowych 

(GTV). Pozwala to na stosunkowo precyzyjne pomiary objętości guza pierwotnego, liczby i objętości 

zajętych przerzutowo węzłów chłonnych śródpiersia.  

Cel: Zbadanie wpływu objętości guza pierwotnego i wpływu objętości przerzutowo zmienionych 

węzłów chłonnych na przeżycia całkowite chorych na miejscowo zaawansowanego 

niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych indukcyjnej chemioterapii i radykalnej radioterapii. 

 

Materiał/Metody:Analizie poddano grupę   100 chorych na  niedrobnokomórkowego miejscowo 

zaawansowanego raka płuca u których zastosowano radiochemioterapię. Wszyscy chorzy otrzymali  

radykalną chemioterapię     w połączeniu  z radioterpią (Dc 60-70 Gy) a planowanie leczenia odbywało 

się w oparciu o PET –CT. U każdego chorego oznaczono dokładną lokalizację oraz  objętość zarówno  

guza pierwotnego  jak i przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych. 

 

Wyniki: W badanej grupie chorych objętość guza pierwotnego była znacząco większa niż łączna 

objętość przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (mediana 21.3 cm3, std±22.2 vs. 1.4 cm3±8.2 

cm3). Mediana całkowitej objętości guza pierwotnego (GTVp) i przerzutowo zmienionych węzłów 

chłonnych (GTVn) oznaczana jako TTV (Total Tumor Volume)  wynosiła 29.1 cm3, std±22.1. Tym 

samym łączna objętość przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (GTVn) stanowiła średnio 

zaledwie 4.8% TTV. Objętość guza pierwotnego (GTVp) miała wysoce znamienny wpływ na przeżycia 

chorych (Ryc. 1, p=0.0007). Objętość przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (GTVn) nie miała 

natomiast wpływu na przeżycia (Ryc 2, p=0.36) 

 

Praw dopodobieństw o przeżycia Kaplana-Meiera
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Ryc. 1 Wpływ objętości guza pierwotnego (GTVp) na przeżycia chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych z wykorzystaniem radiochemioterapii 

 

Prawdopodobieństwo przeżycia Kaplana-Meiera
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Ryc. 2 Wpływ objętości przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (GTVn) na przeżycia 

chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych z wykorzystaniem radiochemioterapii 

 

Badano również wpływ liczby zajętych przerzutowo grup węzłowych na przeżycia chorych: liczba 

ta mieściła się w przedziale 0-6 i nie miała znamiennego wpływu na przeżycia  chorych. 

 

Wnioski: W radykalnej radiochemioterapii chorych na niedrobnokomorkowego raka płuca objętość 

guza pierwotnego (GTVp) jest znacząco większa niż łączna objętość przerzutowo zmienionych węzłów 

chłonnych śródpiersia (GTVn) i ma znacząco większy wpływ na przeżycia chorych. Liczba zajętych 

przerzutowo węzłów chłonnych śródpiersia nie miała znaczenia rokowniczego. Przedstawione wyniki 

stanowić mogą przesłankę dla podjęcia prób indywidualizowanej eskalacji dawki promieniowania, 

tj. eskalacji której wielkość będzie proporcjonalna do objętości guza pierwotnego.  

 

4.13.2. Wpływ technik napromieniania na nasilenie kserostomii u chorych na płaskonabłonkowego  

raka gardła i krtani 

Kierownik: L. Miszczyk 

M. Goleń, A. Łuczak, W. Leszczyński, Z. Kołosza, L. Miszczyk, A. Roch-Zniszczoł, K. Krysiak 

 

Cel badania: Poprawa precyzyjności napromieniania, redukcja dawek podanych na ślinianki  

i inne narządy krytyczne, np. błony śluzowe jamy ustnej. 

Szczególnym celem jest poprawa precyzyjności radioterapii u chorych w nawrotowym raku regionu 

głowy i szyi. 

 

Metoda: 40 chorych na płaskonabłonkowego raka gardła i krtani było napromienianych  

w Zakładzie Radioterapii-I.O.Gliwice konwencjonalnie lub metodą przyśpieszoną CAIR. 

Późny odczyn popromienny ślinianek był oceniany w oparciu o skalę CTC, v. 3.0. 

Do analizy statystycznej wykorzystano model regresji logitowej przy oszacowaniu krzywych dawka-

odpowiedź na napromienianie w obszarze ślinianek. 
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Wyniki: Średnie dawki podane na ślinianki przyuszne wynosiły 34 Gy, na ślinianki podżuchwowe ok. 

59 Gy. 

Późny odczyn popromienny ślinianek u chorych napromienianych metodą przyśpieszoną był 

nieznacznie wyższy w porównaniu do odczynu obserwowanego u chorych napromienianych 

konwencjonalnie, bez różnic znamiennych statystycznie. 

Nasilenie kserostomii popromiennej u chorych napromienianych techniką IMRT oraz 3D CRT 

przedstawiało się na tym samym poziomie. 

 

Wstępne wnioski: Precyzyjne planowanie i redukcja dawek podanych na ślinianki przyuszne powinna 

skutkować szybszą odnową ich funkcji w czasie po zastosowanej radioterapii. 

Materiał jest w trakcie kolejnej analizy statystycznej, wysłany do publikacji do Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention (29.04.2018r.), oczekuje na opinie recenzentów. 

 

4.14. Stereotaktyczna radiochirurgia i radioablacja nowotworów i chorób czynnościowych 
 

4.14.1. Optymalizacja i indywidualizacja radioterapii stereotaktycznej guzów i zmian 

nienowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, kręgosłupa i narządów miąższowych 

Kierownik: L. Miszczyk 

S. Blamek, D. Księżniak-Baran, M. Stankiewicz, D. Larysz, A. Roch-Zniszczoł, D. Gabryś, I. Wziętek, 

A. Namysł-Kaletka, K. Ficek, A. Kruczek, Z. Straszak, D. Syguła, A. Łuczak, K. Grellier, A. Napieralska, 

M. Stąpór-Fudzińska, A. Grządziel, K. Ślosarek, L. Miszczyk, J. Wydmański 

 

W wyniku realizacji zadania badawczego w roku 2017 przeanalizowano między innymi 

skuteczność oraz tolerancję leczenia za pomocą radiochirurgii stereotaktycznej chorych, u których 

rozpoznano wznowę guza mózgu po uprzedniej radioterapii osi mózgowo-rdzeniowej (byli głównie 

chorzy na rdzeniaka płodowego i wyściółczaka). Wykazano skuteczność, a przede wszystkim 

bezpieczeństwo takiego leczenia, udowadniając możliwość przeprowadzenia radiochirurgii ratującej 

nawet u chorych po radioterapii osi mózgowo-rdzeniowej, u których doszło do wznowy w obszarze 

boostowym. Pracę opublikowano w Child’s Nervous System (IF = 1,235) [1]. 

Dokonano również szczegółowej analizy wyników stereotaktycznego leczenia chorych 

z mnogimi przerzutami do mózgu oraz tolerancji i efektywności powtarzanych zabiegów radioterapii 

stereotaktycznej u chorych z przerzutami do mózgu. Wyniki przedstawiono w czasie konferencji 

„Leczenie przerzutów do mózgu. Consensus neurochirurgiczno-onkologiczny” w Bydgoszczy 

(prezentacja ustna) [2]. W czasie konferencji sformułowano również projekt konsensusu 

neurochirurgiczno-onkologicznego, dotyczącego leczenia chorych z przerzutami do mózgu, który 

w zasadniczych punktach zgodny jest z opracowanym w bieżącym roku w Zakładzie Radioterapii 

nowym protokołem leczenia przerzutów do mózgu. Powstał on między innymi na podstawie wyników 

badań prowadzonych w ramach realizacji zadania badawczego, można go rozpatrywać jako część 

wdrożeniową realizacji badania [3].    

 W czasie VII Krakowskiej Konferencji Onkologicznej przedstawiono z kolei podsumowanie 

wyników radiochirurgicznego leczenia chorych na nieczynne hormonalnie gruczolaki przysadki, 

wykazując, że u 80% chorych można uzyskać kontrolę miejscową stosując pojedyncze dawki 

nieprzekraczające 15 Gy bądź leczenie hipofrakcjonowane dawkami do 21 Gy w trzech frakcjach. 

Progresję obserwowano głównie u chorych z rozpoznaniem atypowego gruczolaka przysadki.[4] 

 Przeanalizowano także wyniki powtórnej radioterapii stereotaktycznej guzów wątroby po 

uprzednim radykalnym leczeniu radiochirurgicznym. Pracę zaprezentowano w czasie III zjazdu CO-I 

oraz w czasie konferencji ESTRO 2018 w Barcelonie [5,6]. Wykazano, że powtórne napromienianie 

guzów wątroby techniką stereotaktyczną jest leczeniem bezpiecznym i skutecznym, może być zatem 

rozważane u chorych, u których doszło do progresji po pierwszej radiochirurgii. Problematyka 

powtórnego napromieniania, w tym technikami stereotaktycznymi została również podsumowana 

w czasie zjazdu Current challenges of patient re-irradiation, w Sztokholmie w materiałach zjazdowych 

oraz w rozdziale podręcznika pod tytułem „Retreatment tolerance of normal tissues”[7] 

 W ramach realizacji badania dokonano ponadto analizy wyników leczenia radiochirurgicznego 

dzieci z rozpoznaniem malformacji tętniczo-żylnej mózgu, a wyniki przedstawiono w formie prezentacji 

ustnej w czasie Konferencji Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej 

w Zakopanem. Udokumentowano wysoką skuteczność i dobrą tolerancję leczenia, w tym 
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napromieniania powtórnego chorych, u których po pierwszym leczeniu nie doszło do całkowitej 

obliteracji gniazda malformacji [8]. 

 

Piśmiennictwo – wyniki realizacji zadania badawczego w roku 2018: 

 

1. Napieralska A, Brąclik I, Radwan M, Mandera M,  Blamek S Radiosurgery or hypofractionated 

stereotactic radiotherapy after craniospinal irradiation in children and adults with 

medulloblastoma and ependymoma. Childs Nerv Syst. 2018 Dec 4. doi: 10.1007/s00381-018-

4010-8. [Epub ahead of print] 

2. Stankiewicz M, Księżniak-Baran D, Blamek S. Radioterapia stereotaktyczna przerzutów do 

mózgowia – leczenie mnogich zmian oraz napromieniowania powtórne Leczenie przerzutów do 

mózgu. Consensus neurochirurgiczno-onkologiczny 

3. Sławomir Blamek, Leszek Miszczyk, Jerzy Wydmański,Wojciech Majewski, Krzysztof 

Ślosarek, Łukasz Kleszyk Protokół radioterapii stereotaktycznej przerzutów do mózgu, Gliwice 

2018 

4. Księżniak-Baran D, Stankiewicz M, Blamek S. Radiochirurgia gruczolaków przysadki 

mózgowej nieczynnych hormonalnie. Ocena efektów leczenia i powikłań w długotrwałej 

obserwacji klinicznej VII Krakowska Konferencja Onkologiczna 5-6.10 Kraków 

5. Gabryś D, Kulik R, Wziętek I, Blamek S Safety and tolerability of liver reirradiation using high 

dose SBRT as first and second treatment Radiother Oncol 2018; 127: 792 

6. Gabryś D, Blamek S, Dolla Ł, Trela-Janus K, Wziętek I, Kulik R Ponowna radykalna 

radioterapia stereotaktyczna guzów wątroby Materiały zjazdowe Perspektywy w onkologii 

molekularnej – III zjazd Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, 

Warszawa 

7. Dörr W, Steward F, Gabryś D „Retreatment tolerance of normal tissues” s. 271-284 w Basic 

linical radiobiology 5th edition red. Michael Joiner, Albert van der Kogel, CRC Press/Taylor & 

Francis Group, USA 2018, ISBN 9780429490606 

8. Blamek S, Gabryś D, mandera M, Baron J, Larysz D Radiochirurgia stereotaktyczna 

malformacji tętniczo-żylnych u dzieci Konferencja Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, 

Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej, Zakopane, 8-11.03.2018 

 

4.14.2. Zbadanie wpływu zastosowania nowoczesnych technik radioterapii na funkcjonowanie 

wszczepialnych urządzeń elektrostymulujących 
Kierownik: L. Miszczyk 

S. Blamek, D. Gabryś, B. Niewiadomska, A. Bekman, Ł. Dolla, A. Kruczek, A. Woźnica, M. Stąpór-

Fudzińska, D. Larysz, M. Sokół, K. Ślosarek 

  

W 2018 roku w ramach realizacji zadania badawczego podsumowano wyniki pomiarów pola 

neutronowego w bunkrach aparatów terapeutycznych emitujących wiązkę fotonową 6 MV. Wyniki 

przedstawiono w formie doniesienia zjazdowego w czasie konferencji ESTRO  w Barcelonie [1]. 

Manuskrypt pełnotekstowej pracy zawierającej szczegółowe wyniki badania jest w końcowej fazie 

przygotowań i zostanie złożony do redakcji czasopisma  z tzw. „Listy Filadelfijskiej” w ciągu 

najbliższych miesięcy. W ramach realizacji projektu współpracy IO ze Śląskim Centrum Chorób Serca 

stworzono również zespół nadzorujący leczenie chorych z kardiologicznymi urządzeniami 

wszczepialnymi wymagających radioterapii. Pierwsze doświadczenia kliniczne z zakresu wdrożenia 

procedur monitorowania tych chorych podsumowano w pracy przedstawionej w czasie zjazdu EHRA 

(European Heart Rhythm Association) 2018 w Barcelonie [2]. W ramach realizacji zadania zespół 

kardiologów i onkologów przygotowuje również konsensus dotyczący postępowania z chorymi 

z CIEDs w trakcie radioterapii, którego publikacja planowana jest na 2019 rok. 
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Piśmiennictwo – wyniki realizacji zadania badawczego w roku 2018: 

 

1. Blamek S, Konefał A, Wrońska A, Gabryś D, Orlef A Cardiac Implantable Electronic Devices 

and Radiotherapy with 6 MV Photons: Are the Patients Safe? Radiother Oncol 2018; 127: 1008 

https://doi.org/10.1016/S0167-8140(18)31765-1 

2. J T Niedziela E Gadula-Gacek J Gorol S Blamek P Plaza L Miszczyk M Tajstra M Gasior 

Effect of modern radiation therapy on the cardiac implantable electronic devices. Europace 

2018; 20(suppl.1): i107-i108 

 

4.14.3. Radioablacja chorych na raka stercza  
Kierownik: L. Miszczyk 

L. Miszczyk, A. Napieralska, A. Namysł-Kaletka, M. Kraszkiewicz, G. Woźniak, M. Stąpór-Fudzińska, 

G. Głowacki,   M. Miszczyk 

 

Cel badania: Ocena skuteczności i toksyczności radioablacji (SABR) raka stercza (PC) grupy niskiego 

(LR) i pośredniego ryzyka (IR) wykonywanej CyberKnife. 

Metoda: Kolejnych 500 chorych (LR 264, IR 236) leczonych CK przy użyciu df 7,25 Gy do DC 36,25 

Gy. Mediana FU wynosiła 32 miesiące. W trakcie obserwacji ocenialiśmy PSA, stosowanie ADT oraz 

ostre (do 4 miesiąca) i późne odczyny popromienne ze strony układu pokarmowego (GI) i moczowego 

(GU) (skala EORTC/RTOG). Do analizy statystycznej użyto krzywych ROC i regresji Cox’a. 

Wyniki: W okresie obserwacji wystąpiło 15 niepowodzeń (3%) – (6 wznowy biochemiczne,  

2 wznowy miejscowe i 7 rozsiewów do regionalnych węzłów chłonnych). Mediana czasu do 

niepowodzenia wyniosła 19,9 miesiąca (22,5 do wznowy, 17,5 do rozsiewu). Odsetek chorych bez ADT 

wzrastał z 44,6% przed SABR do 100% 56 miesięcy po jego zakończeniu. W tym czasie mediana 

stężenia PSA zmniejszyła się z 2,8 do 0,12 ng/ml. Odsetek chorych bez toksyczności GI zawierał się w 

przedziale od 90,2% po SABR do 100% 56 miesięcy później. Wystąpił jeden przypadek toksyczności w 

stopniu G4 – przetoka pęcherzowo-odbytnicza 26 miesięcy po leczeniu. Odsetek chorych bez 

toksyczności GU wynosił od 74,5% 1 miesiąc po SABR do 97,9% 44 miesiące po leczeniu. Nie 

odnotowano toksyczności GU w stopniu G4.  

Wyższe wartości stężenia PSA podczas poszczególnych kontroli, nawet nie spełniające kryterium 

Phoenix były czynnikiem prognostycznym dla niepowodzenia leczenia (również niezależnym 

czynnikiem dla ryzyka wznowy jak i przerzutów). 

Wyższy sumaryczny stopień Gleasona okazał się być czynnikiem prognostycznym zgonu.  

Wstępne wnioski: SABR chorych na PC z grupy LR i IR wydaje się być skuteczną i bezpieczną 

metodą leczenia.  

Wyższe stężenia PSA podczas kontroli są czynnikiem prognostycznym niepowodzenia leczenia, co 

sugeruje w takich przypadkach podjęcie wcześniejszej diagnostyki, przed spełnieniem kryterium 

Phoenix. 

Materiał jest w trakcie ostatecznej analizy statystycznej i jest przygotowywany do publikacji. 

Wstępne wyniki: były przedstawiane jesienią b.r. na Warsztatach Radioterapeutycznych PTRO 

w Łodzi, na spotkaniu 3R w Warszawie i zostały zaakceptowane do prezentacji na IX Uro-Onco Forum 

w Madrycie (XII 18) oraz na kongresie RSS w San Diego w marcu 2019. 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0167-8140(18)31765-1


str. 121 

 

4.14.4. Radiobiologiczne mechanizmy i dawki tolerancji stereotaktycznej hipofrakcjonowanej 

radioterapii (SHRS) nowotworów złośliwych o różnej lokalizacji 

Kierownik: L. Miszczyk 

B. Maciejewski, S. Blamek, L. Miszczyk, A. Napieralska, M. Stąpór-Fudzińska, K. Szczepanik, 

D. Gabryś, A. Łuczak, A. Namysł-Kaletka, I. Wziętek, M. Miszczyk 

 

Na podstawie wyników własnych i opublikowanych w badaniach przedstawiono mechanizmy 

radiobiologiczne radioterapii SHRS. W odróżnieniu od klasycznie frakcjonowanej radioterapii 

odpowiedź guza i tkanek zdrowych na SHRS reguluje zamiast pięciu, 8R, uzupełnione o uszkodzenia 

naczyniowe, programowaną apoptozę i odpowiedź immunologiczną. Oznaczono i opracowano w formie 

tabelarycznej dawki ryzyka (tolerancji) RD5/5 i RD5/50 dla tkanek i narządów zdrowych. Uzyskane 

wyniki przedstawiono w formie dwóch prac opublikowanych w czasopiśmie Nowotwory Journal of 

Oncology w 2018 roku: 

 

Radiobiological rationale for Stereotactic Hypofractionted Radiosurgery (SHRS). Part I LQED2 or BED 

formalism. B. Maciejewski, S. Blamek. K. Składowski, R. Suwiński, L. Miszczyk, K. Ślosarek, M. 

Miszczyk. Nowotwory Journal of Onoclogy 2018, 68, 1, 8-14 

 

Radiobiological rationale for Stereotactic Hypofractionted Radiosurgery (SHRS). Part II Normal tissue 

tolerance – dose constraints. B. Maciejewski, S. Blamek. K. Składowski, R. Suwiński, L. Miszczyk, 

K. Ślosarek, M. Miszczyk. Nowotwory Journal of Onoclogy 2018; 68, 2, 79-86 

 

4.14.5. Ocena precyzji i skuteczności Stereotaktycznej Hipofrakcjonowanej Radiochirurgii 

(SHRS) CyberKnife pojedynczych i mnogich przerzutów do kręgosłupa raka o różnych 

lokalizacjach 

Kierownik: L. Miszczyk 

K. Szczepanik. B. Maciejewski, S. Blamek. A. Łuczak  

 

Cel pracy 

Celem badania była analiza danych pacjentów poddanych hypofrakcjonowanej radiochirurgii 

pojedynczych i mnogich przerzutów nowotworów złośliwych do kręgosłupa zrealizowanej przy użyciu 

aparatu CyberKnife. 

 

Materiał i Metody 

Grupa badana składała się ze 141 pacjentów z pojedynczymi i mnogimi przerzutami nowotworów 

złośliwych do kręgosłupa. Zespół danych obejmował część danych demograficznych, klinicznych oraz 

parametry radioterapeutyczne takie jak sposób frakcjonowania, objętość tarczową czy też wynik 

weryfikacji zgodności z planowaną dawką w punkcie. Wiek pacjentów zawierał się w przedziale od 23 

lat do 85 lat (średni wiek to 60,8 lat). Stosunek liczby kobiet do mężczyzn to 63 do 78. Dawki całkowite 

podane podczas leczenia radioterapeutycznego wahały się od 8 do 40 Gy zrealizowana w 1 do 5 

frakcjach. Wpływ cech klinicznych i wewnętrzne zależności analizowano za pomocą współczynnika 

korelacji rang Spearmana oraz nieparametrycznych testów U Manna-Whitneya i ANOVA rang 

Kruskala-Wallisa przyjmując p = 0.05 jako poziom istotności statystycznej dla której odrzucano 

hipotezę zerową. 

 

Wyniki 

1.Rozkład różnic procentowych weryfikacji dawki w punkcie wykazywał delikatną lewostronną 

asymetrię rozkładu (test Shapiro-Wilk p=0.05714, skośność -0.5252) z wynikiem  -7.00% jako 

minimum obserwacji.  

Wynik korelacji rang Spearmana różnic procentowych weryfikacji dawki w punkcie oraz objętości 

leczonej PTV wykazał statystycznie istotną umiarkowaną korelację(+0.4) z wynikami w okolicach -

7.0% dla najmniejszych (ok. 0.5 cm3) objętości PTV.  
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2. Porównanie objętości PTV (test U Manna-Whitneya) w grupach kobiet i mężczyzn wykazał 

zróżnicowanie (p=0.023) w obu grupach z medianą odpowiednio dla kobiet oraz mężczyzn:  18.5cm3 

oraz 26.75cm3. 

3. Porównanie objętości obszaru terapeutycznego PTV w różnych lokalizacjach ognisk przerzutowych 

do kręgosłupa (odcinki C, Th oraz L) wykazało różnice na poziomie statystycznie istotnym (p=0.0064). 

Następie w analizie post hoc wykazano że za powyższe zróżnicowanie odpowiada porównanie 

lokalizacji ognisk przerzutowych do odcinków lędźwiowego oraz szyjnego z wyraźnie największymi 

objętościami PTV zlokalizowanymi w odcinkach L kręgosłupa (mediana 28.95cm3) natomiast 

najniższymi w odcinkach C (mediana 5.15cm3). 

4. Analiza korelacji rang Spearmana wykazała również statystycznie istotną zależność (dodatnią) 

sposobu frakcjonowania (liczby frakcji oraz dawki całkowitej) z objętością obszaru terapeutycznego 

PTV.  

5. Ponadto w przypadku dawki w obszarze rdzenia kręgowy zaobserwowano statystycznie istotną 

korelację (wyraźną zależność dodatnią) z objętością tarczową (PTV). 

 

Wnioski 

Wykazana asymetria rozkładu oraz korelacja różnic procentowych weryfikacji dawki w punkcie z 

objętością leczoną PTV potwierdza problematykę realizacji wiązek stereotaktycznych o najmniejszych 

wymiarach (dozymetryczne zagadnienia małych pól) gdzie otrzymane wartości różnic co do wartości 

bezwzględnej były największe. Objętości obszaru terapeutycznego PTV różniły się istotnie w różnych 

odcinkach kręgosłupa z największymi wartościami dla lokalizacji lędźwiowej natomiast najmniejszymi 

w odcinkach kręgosłupa szyjnego. Ponadto w badanej populacji wykazano że wyraźnie większą 

objętość leczoną (PTV) obserwowano w grupie mężczyzn. Analiza korelacji potwierdziła również 

utarty schemat wyboru sposobu frakcjonowania w relacji do objętości obszaru terapeutycznego PTV. 

Objętość PTV w przypadku radioterapii przerzutów do kręgosłupa ma istotny wpływ na zdeponowaną 

dawkę w obszarze rdzenia kręgowego. 

 

Forma prezentacji wyników 

Szczepanik K., Maciejewski B. Ocena precyzji i skuteczności Stereotaktycznej Hipofrakcjonowanej 

Radiochirurgii (SHRS) CyberKnife pojedynczych i mnogich przerzutów do kręgosłupa raka o różnych 

lokalizacjach. VIII Ogólnopolskie Warsztaty z okazji Światowego Dnia Radiologii. Poznań, 17-

18.11.2018r.[doniesienie ustne] 

 

4.14.6. Ocena wyników leczenia chorych na struniaki podstawy  czaszki, kręgosłupa i kości 

krzyżowej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i możliwości zastosowania radioterapii 

stereotaktycznej. Miejsce radioterapii fotonowej w świetle doniesień i wyników leczenia 

protonoterapią 

Kierownik: L. Miszczyk 

A. Napieralska, A. Grządziel, M. Stąpór-Fudzińska, S. Blamek 

 

W 2018 roku wykonano: identyfikację chorych, kolekcjonowanie danych klinicznych, przeprowadzono 

analizę statystyczną. Aktualnie trwa opracowanie wyników i przygotowanie publikacji.   
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4.15. Skojarzone leczenie chorych na raki przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego 

 

4.15.1. Ocena skuteczności i tolerancji radioterapii u chorych na raka żołądka. Ocena możliwości 

indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne i immunologiczne. 

Kierownik: L. Miszczyk 

J. Wydmański, W. Leszczyński, A. Namysł-Kaletka, W. Majewski, M. Kraszkiewicz, K. Krysiak, 

E. Zembala-Nożyńska, A. Chwieduk, A. Gdowicz-Kłosok, A. Chmura, Ł.Kleszyk, P. Polanowski, 

K. Dębiec,  M. Strączyński, M. Zeman, K.Kiełkowska  

 

Cel pracy: Ocena tolerancji i skuteczności przedoperacyjnej radiochemioterapii w porównaniu do 

standardowej pooperacyjnej radiochemioterapii u chorych na raka żołądka oraz ocena wczesnych 

i późnych powikłań w narządach jamy brzusznej. Jednym z celów projektu jest identyfikacja czynników 

prognostycznych i predykcyjnych: genetycznych, proteomicznych, immunologicznych, 

histopatologicznych oraz metabolicznych. Ważnym aspektem prowadzonych badań jest standaryzacja 

radioterapii 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: potwierdzony w badaniu histopatologicznym gruczolakorak żołądka, stopień 

zaawansowania miejscowego umożliwiający radykalne leczenie operacyjne, wykluczenie przerzutów 

odległych, wiek chorego 20 – 75 lat, stopień sprawności chorego oceniany w skali ZUBROD 0-2, 

prawidłowe próby wątrobowe i  nerkowe oraz pisemna zgoda chora na udział w badaniu klinicznym.  

Chorzy byli losowo dobierani do ramienia badawczego (A) i kontrolnego (B). W ramieniu A 

zastosowano 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 kontynuowano 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% 

chorych w grupie A i 31% w grupie B. Biegunka (I i II stopnia) wystąpiła u 24% i 33% chorych, 

odpowiednio 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 leczenia: 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 nieresekcyjny u 

19% chorych w ramieniu A oraz u 30% chorych w ramieniu B. W okresie okołooperacyjnym grupie w 

A i B stwierdzono odpowiednio 4% i 4,5% zgonów. Nie stwierdzono istotnych różnic 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 

porównaniu 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 leczeniu 

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 ryzyko wystąpienia 

hipoamylazemii w porównaniu z pacjentami starszymi. Ryzyko wystąpienia uszkodzenia 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 
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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 homogenności 

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 trakcie przygotowywania 

jest publikacja porównują oba schematy leczenia. 

 

Wnioski: Tolerancja leczenia w obu grupach chorych jest dobra. Wykazano zwiększone ryzyko 

wystąpienia niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki po radiochemioterapii. W grupie chorych po 

neoadiuwantowej radiochemioterapii stwierdzono niższy odsetek nieresekcyjnych guzów żołądka oraz 

lepszą miejscową kontrolę nowotworu w porównaniu do grupy kontrolnej.  

 

Formy prezentacji wyników: 

Publikacje:  

1. Wydmanski J, Polanowski P, Tukiendorf A, Maslyk B. Radiation-induced injury of the exocrine 

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 comparison 

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- Computed 

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. 

 

 

4.15.2. Ocena skuteczności różnych schematów leczenia oszczędzającego pęcherz moczowy u chorych 

na raka pęcherza moczowego 
Kierownik: L. Miszczyk 

W. Majewski, T. Dworzecki, R. Kulik, E. Chawińska, J. Nieckula, L. Miszczyk, G. Woźniak 

 

W bieżącym roku dokonano podsumowania i zbiorczej analizy wyników leczenia w całej grupie 

chorych na raka pęcherza moczowego, z wyszczególnieniem 3 podgrup: 

1. Chorych leczonych przezcewkową resekcją (TURB) z następową samodzielną radioterapią 

2. Chorych leczonych TURB z następową skojarzoną radiochemioterapią 

3. Chorych leczonych TURB z następową neoadjuwantową chemioterapią a potem radioterapią. 

Wyniki własne zostały opracowane w formie maszynopisu przygotowanego do publikacji 

anglojęzycznej. Wyniki własne stanowiły też podstawę do modyfikacji protokołu radioterapii chorych 

na raka pęcherza moczowego obowiązującego w Zakładzie Radioterapii Oddziału Gliwickiego Centrum 

Onkologii-Instytutu. 
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Materiał i Metody: 

Badaną grupę stanowiło: 48 chorych w podgrupie samodzielnej radioterapii (RT), 27 chorych 

w podgrupie jednoczasowej radiochemioterapii (RTCT) i 42 chorych w podgrupie neoadjuwantowej 

chemioterapii z następową radioterapią (NeoCT+RT). Chorzy w dwóch pierwszych grupach cechowali 

się podobnym profilem czynników klinicznych. Natomiast chorzy w grupie NeoCT+RT to chorzy 

z bardziej zaawansowanymi miejscowo i regionalne guzami, kwalifikowani jednak do leczenia 

radykalnego. 

Wyniki: 

Tolerancja leczenia 

W grupie NeoCT+RT u 1 chorego po chemioterapii doszło do progresji choroby i dalszego 

rozsiewu i chory został skierowany do leczenia objawowego. Spośród pozostałych chorych u 5 z nich 

obserwowano progresję choroby po chemioterapii i chorzy ci zostali poddani paliatywnej radioterapii 

(20 Gy/4 Gy, 30 Gy/3 Gy). Tak więc radykalną radioterapię rozpoczęło ostatecznie 36 chorych (82%). 

W tej grupie oceniono odczyny popromienne, natomiast wyniki odległe w całej grupie NeoCT+RT. 

W grupie RT i RTCT wszyscy chorzy rozpoczęli RT zgodnie z planem i zarówno odczyny popromienne 

jak i wyniki odległe zostały ocenione u wszystkich chorych w tych grupach. 

Odczyny popromienne ostre i późne przedstawiono w Tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Ostry odczyn popromienny pęcherza moczowego i jelit/odbytnicy 

Ostry odczyn pęcherz RT  RTCT  NeoCT+RT  

G 0 7 (15%) 5 (19%) 5 (14%) 

G 1 7 (15%) 10 (37%) 8 (22%) 

G 2 22 (46%) 9 (33%) 16 (44%) 

G 3 10 (21%) 3 (11%) 7 (19%) 

G 4 2 (4%) 0 0 

Ostry odczyn 

jelita/odbytnica 

RT   RTCT   NeoCT+RT 

G 0 24 (50%) 18 (67%) 24 (67%) 

G 1 11 (23%) 7 (26%) 9 (25%) 

G 2 13 (27%) 2 (7%) 2 (6%) 

G 3 0 0 0 

G 4 0 0 1 (3%) 

 

Tabela 2. Późny odczyn popromienny pęcherza moczowego i jelit/odbytnicy  

Późny odczyn pęcherz RT  RTCT  NeoCT+RT  

G 0 29 (60%) 19 (70%) 13 (36%) 

G 1 6 (12%) 4 (15%) 11 (30%) 

G 2 4 (8%) 2 (7%) 4 (11%) 

G 3 4 (8%) 0 3 (8%) 

G 4 1 (2%)   

Późny odczyn 

jelita/odbytnica 

RT   RTCT   NeoCT+RT 

G 0 39 (81%) 23 (85%) 31 (86%) 

G 1 3 (6%) 1 (4%) 0 

G 2 1 (2%) 0 0 

G 3 1 (2%) 1 (4%) 0 

*- odczyny późne oceniono u chorych, którzy nie zostali utraceni z obserwacji przed upływem 3 miesięcy po 

zakończeniu radioterapii 
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Wyniki odległe: 

W Grupie RT- 3-letnie i 5-letnie przeżycia całkowite (OS) wyniosły 61% i 53 %; 3-letnie i 5-letnie 

wyleczenia miejscowe (LC) 74% i 69%, a 3-letnie i 5-letnie przeżycia bezobjawowe (DFS), 

odpowiednio: 55% i 47%. 

W Grupie RTCT wyniki kształtowały się następująco: 3-letnie OS 76%, 3-letnie LC 76%, a 3-letnie 

DFS 56%. W Grupie NeoCT+RT, odpowiednio: 3-letnie OS 42%, 3-letnie LC 31% a 3-letnie DFS 

18%. W tych grupach raportowano 3-letnie wyniki z uwagi na krótszy okres obserwacji.  

Różnice pomiędzy grupą RT i RTCT w odniesieniu do DFS i LC były nieznamienne, natomiast w 

odniesieniu do OS przejawiały pewien trend statystyczny (p=0.09). 

Wnioski: 

1. Tolerancja skojarzonego leczenia jest dobra, porównywalna z tolerancją samodzielnej 

radioterapii, a w niektórych aspektach radiochemioterapia jednoczasowa okazała się być 

nawet obarczona mniejszym ryzykiem odczynów. Zatem, co istotne, obawy odnośnie 

potęgowania niekorzystnego działania radioterapii przez chemioterapię w oparciu o wyniki 

własne są nieuzasadnione.  

2. Wyniki odległe radio i radiochemioterapii  (RT i RTCT) w materiale nie różniły się 

znamiennie. Zatem samodzielna radioterapia też może być opcją  leczenia radykalnego dla 

odpowiednio wyselekcjonowanych chorych nie będących kandydatami do jednoczasowej 

radiochemioterapii. 

3. Ze względu na trend statystyczny dla lepszych przeżyć całkowitych w grupie 

radiochemioterapii i biorąc pod uwagę bezpieczeństwo takiego leczenia jest to 

rekomendowany schemat leczenia oszczędzającego u chorych na raka pęcherza 

moczowego. 

4. Wyniki neoadjuwantowej chemioterapii i radioterapii nie są zadowalające, choć jak na tak 

zaawansowaną grupę chorych dają szansę na wyleczenie i przeżycie u części chorych. 

Istotne będą zatem działania zmierzające do odpowiedniej kwalifikacji chorych do leczenia 

radykalnego i poprawy jego skuteczności. 

5.  

Piśmiennictwo: 

1. Arcangeli G, Arcangeli S, Strigari L, et al. A systematic review and meta-analysis of clinical 

trials of bladder-sparing trimodality treatment for muscle invasive bladder cancer (MIBC). Crit 

Rev Oncol Hematol 2015; 94: 105-115 

2. Sauer R, Birkenhake S, Kühn R, et al. Efficacy of radiochemotherapy with platin derivatives 

compared to radiotherapy alone in organ-sparing treatment of bladder cancer. Int J Radiat Oncol 

Biol Phys. 1998; 40:121-127. 

3. McLaren DB. Neoadjuvant chemotherapy in transitional-cell carcinoma of the bladder. Clin 

Oncol (R Coll Radiol). 2005;17:503-507 

4. Giacalone NJ, Shipley WU, Clayman RH et al. Long-term outcomes after bladder-preserving 

tri-modality therapy for patients with muscle-invasive bladder cancer: an updated analysis of the 

Massachusetts General Hospital experience. Eur Urol 2017; 71: 952-960 

5. Arcangeli G, Strigari L, Arcangeli S, et al. Radical cystectomy versus organ-sparing trimodality 

treatment in muscle-invasive bladder cancer: A systematic review of clinical trials. Crit Rev 
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4.15.3. Ocena skuteczności radykalnej radioterapii (A) i radiochemioterapii (B) w leczeniu miejscowo 

zaawansowanego,pierwotnie nieresekcyjnego raka odbytnicy  
Kierownik: L. Miszczyk 

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

 

1.Prezentacja plakatowa ESTRO 37 Congress 2018  Barcelona, Hiszpania 20-24.04.2018 “Radical 

approach to primary unresectable rectal cancer: what is the optimal road?”; M.Kraszkiewicz, 

J.Wydmański, W. Majewski. 

 

2. Prezentacja plakatowa ASTRO 60 Annual meeting San Antonio, Texas, USA 21-24.10.2018: 

“Radical therapeutic strategies for primary unresectable rectal cancer: radiochemotherapy, conventional 

radiotherapy and hyperfractionated radiotherapy”; Małgorzata Kraszkiewicz, Aleksandra Napieralska, 

Jerzy Wydmański, Bogusław Maciejewski, Wojciech Majewski. 

 

 

3. Publikacja abstraktu w International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics Proceedings of 

the Amercian Society for Radiation Oncology 21 October 2018 - 24 October 2018.. November 01, 2018 

Volume 102, Issue 3, Supplement, , e9-e10 

Radical Therapeutic Strategies for Primary Unresectable Rectal Cancer: Radiochemotherapy, 

Conventional Radiation Therapy, and Hyperfractionated Radiation Therapy; M. Kraszkiewicz, A. 

Napieralska, J. Wydmanski, B. Maciejewski, W. Majewski, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer 

Center and Institute of Oncology, Radiotherapy Department, Gliwice, Poland. 

 

4. Publikacja abstraktu w Radiotherapy & Oncology April 2018 Volume 127, Supplement 1, page S795 

EP-1464 Radical approach to primary unresectable rectal cancer–what is the optimal road?;  

M. Kraszkiewicz , J. Wydmanski , W. Majewski, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center 

and Institute of Oncology, Radiotherapy Department, Gliwice, Poland. 

 

5.Wszczęcie pracy doktorskiej lek. Małgorzaty Kraszkiewicz p.t. „Ocena skuteczności radykalnej 

radioterapii i radiochemioterapii w leczeniu miejscowo zaawansowanego, pierwotnie nieresekcyjnego 

raka odbytnicy.”  na posiedzeniu Rady Naukowej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie 

w dniu 14.03.2018 r.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zapatero%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20De%20Vidales%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arellano%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22999456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22999456
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4.15.4. Ocena tolerancji i skuteczności radiochirurgiii stereotaktycznej u chorych z rozpoznanym 

nieoperacyjnym rakiem trzustki  

Kierownik: L. Miszczyk 

A. Namysł-Kaletka, J. Wydmański, I. Wzietek, D. Gabryś, S. Blamek 

 

Wstęp: 

Standardem postępowania w przypadku operacyjnego raka trzustki jest leczenie operacyjne, jednakże  

80 % chorych jest nieoperacyjnych w momencie rozpoznania choroby. Dla tej grupy chorych metodą 

leczenia pozostaje radiochemioterapia bądź samodzielna chemioterapia. Wyniki leczenia w tej grupie 

chorych są nadal niezadawalające ( mediana czasu przeżycia wynosi 9-12 miesięcy).  Radioterapia  

stereotaktyczna może stanowić alternatywną metodę leczenia. 

 

Cel pracy: 

Ocena toksyczności leczenia na podstawie skali RTOG/EORTC oraz analiza związku          pomiędzy 

stwierdzoną toksycznością a dawką całkowitą oraz parametrem dawka/objętość na narządy krytyczne  

Materiał i metody : 

Analizie poddano chorych z rozpoznanym nieoperacyjnym lub wznową w loży pooperacyjnej raka 

trzustki  leczonych  w Instytucie Onkologii w Gliwicach w latach 2014 -2018 radioterapią 

stereotaktyczną. Badana grupa obejmowała 11 chorych, którzy otrzymali  dawkę całkowitą 18 do 36 Gy 

w 3 frakcjach( 8 chorych), 15 Gy w 5 frakcjach u 1 chorego, 20 Gy w 5 frakcjach-1 chorych, 30 Gy w 6 

frakcjach – 1 pacjent. Dokonano analizy  dawki minimalnej,  maksymalnej oraz średniej, procentowego 

pokrycia zarówno GTV jak i PTV izodozą 95%.  Dokonano oceny dawki na narządy krytyczne takie jak 

dwunastnica ( dawka maksymalna, dawka w objętości 5cm3 oraz 10 cm3), duże naczynia ( dawka 

maksymalna, dawka w objętości 10cm3), żołądek ( dawka maksymalna, dawka w objętości 5cm3), jelito 

(dawka maksymalna, dawka w objętości  30cm3), wątroba( dawka w 700cm3). Następnie dokonano 

oceny toksyczności na podstawie skali RTOG/EORTC w powyższych narządach krytycznych.  

 

Wyniki: 

W badanej grupie chorych średni objętość guza wyniosła 38,81 cm3 (4,21 -142,30). Najczęstszą 

lokalizacją guza była okolica głowy trzustki (6 chorych). U 5 chorych przeprowadzono radioterapię 

stereotaktyczną z powodu wznowy w loży poperacyjnej, u jednego stwierdzono także przerzut do 

wątroby i zastosowano jednoczasowo radioterapię stereotaktyczną na obszar guza trzustki i przerzutu do 

wątroby,  u pozostałych zastosowano leczenie z powodu zmiany pierwotnie nieoperacyjnej.  U dwóch 

pacjentów zastosowano radiochirurgię Cyber-Knife, u pozostałych radiochirurgię stereotaktyczną z 

bramkowaniem oddechowym. W analizowanej grupie dawka minimalna wyniosła 45,2% - 98,6% dawki 

zadanej. Maksymalna dawka wyniosła 87,70- 126 %. Średnia dawka wyniosła 88,6%-109,2%. Mediana 

procentowego pokrycia targetu ( GTV, PTV) izodozą 95% wyniosły odpowiednio   99,9 i 91,8 % . 

Mediana maksymalnej  dawka oraz dawki  w objętości 5cm3oraz 10 cm3 dla dwunastnicy wyniosły 

odpowiednio 21.33 Gy (8.94÷25.80), 14.3 (5,7÷17.07), 11.43 Gy (3.09÷13.23). Dla  dużych  naczyń 

mediana dawki  maksymalnej , dawki w objętości 10cm3 wyniosły odpowiednio 26 Gy 

(15.35÷35.26),14.9Gy (8.7÷19.84),  dla żołądka mediana dawki  maksymalnej , dawki w objętości 

5cm3wyniosły 15.17 Gy (0.32÷23.54), 11,74 Gy (0.24÷16.6), dla jelita mediana dawki  maksymalnej 

oraz dawki  w objętości  30cm3 wyniosły 19.95 Gy (7.7-26.9), 14,17 Gy (6,7÷18.7), dla wątroby 

mediana dawki  w 700cm3 wyniosła 0,38Gy (0÷3.36Gy).  U 9 chorych nie zaobserwowano ostrych 

odczynów  popromiennych (w skali RTOG/EORTC -0). U dwóch chorych przerwano radioterapię z 

powodu dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej i podejrzenia perforacji przewodu 

pokarmowego. U jednego leczenie przerwano na dawce 16 Gy z zaplanowanych 24 Gy (w 3 frakcjach), 

u drugiego 16 z zaplanowanych 20 Gy w 5 frakcjach. W trakcie hospitalizacji badania dodatkowe 

wykluczyły to powikłanie. 

 

Wnioski: 

Zastosowanie radioterapii  stereotaktycznej u większości chorych było dobrze tolerowane, jednakże 

u niektórych chorych wystąpił nasilony ostry odczyn popromienny  ze strony jelit .W badanej grupie 

chorych nie zaobserwowano poważnych powikłań. Niezbędna w dalszym etapie jest analiza większej 

grupy chorych, ocenienie przeżyć całkowitych i  kontroli miejscowej oraz próba  znalezienia zależności 



str. 129 

 

pomiędzy dawką całkowitą oraz frakcyjną a kontrolą miejscową i przeżyciem całkowitym. Następnie 

w planie jest przygotowanie materiału do publikacji.  

 

4.15.5. Ocena ryzyka wznowy w przymaciczach u chorych na raka szyjki macicy w stopniu III-IV 

wg FIGO leczonych skojarzoną brachy-teleradioterapią w zależności od dystrybucji dawek 

biologicznych w podobjętościach obszarów tarczowych według modelu Withersa i Maciejewskiego 

Kierownik: L. Miszczyk 

E. Telka, B. Maciejewski, B. Jochymek, L. Hawrylewicz, D. Bodusz, P. Malec, K. Szczepanik 

 

Celem projektu badawczego jest ocena szansy trwałego wyjałowienia ognisk raka szyjki macicy 

w przymaciczach na podstawie oznaczonych dawek fizycznych oraz ocena ryzyka wznowy  

w podobjętościach tzw. ,,zimnych punktach”, w których podano dawkę biologiczną niższą (zimny 

obszar) niż  wstępnie szacowaną dla założonej wysokiej szansy rzeczywistego wyleczenia. 

 

Retrospektywny materiał kliniczny  obejmuje 150 chorych na raka szyjki macicy  w stopniu 

klinicznego zaawansowania IIB-IIIB  w wieku 30-74 lat leczonych w latach 2000-2003  skojarzoną 

radiochemioterapią 50-54 Gy + 5-6 cykli Cis-platyna 20 mg/m2 z następową brachyterapią 30G/3 

frakcjach w jamie macicy i 48Gy /6 fr w pochwie. U 148 chorych rozpoznano na postawie badania hist-

pat raka płaskonabłonkowego u 2 chorych raka gruczołowego. W większości chorych stwierdzono 

stopień zróżnicowania G2 (135 chorych) G1 u 21 chorych a G 3 u 14 chorych. Oceniono rozkład dawek 

fizycznych w 3 podobjętościach  tarczowych SVA (szyjka macicy), SVp (prawe przymacicze)  i SVl 

(lewe przymacicze) i oznaczono początkową liczbę komórek LK w przyjętych podobjętościach. 

Oznaczono  wartości dawek biologicznych BED (dawka biologicznie efektywna) dla tele 

i brachyterapii, dawki   biologicznie równoważne (NTD) dla narządu rodnego, dla lewego i  dla 

prawego przymacicza, NTD dla brachyterapii i teleterapii. Następnie oszacowano NTD (jako suma 

dawek biologicznie równoważnych z  tele i brachyterapii (NTD= NTD TRT + NTD BT) dla każdej 

chorej. 

Uzyskano wyniki; OS (przeżycie całkowite) od 6 do 196 miesięcy, DFS (przeżycie bez nawrotu 

raka) od 6 do 192 miesięcy. Wznowę miejscową  stwierdzono u 3 chorych w okresie od 3 do 30 mcy po 

leczeniu a przerzuty odległe u 18 chorych Najczęstszą lokalizacją przerzutów odległych były węzły 

zaotrzewnowe u 11 chorych, u 3 chorych do płuc, u 1 chorej do wątroby i u 3 do kości. 

Wykorzystując metodę Withersa i Maciejewskiego oraz Toma i Fowlera zaplanowano oznaczyć 

rzeczywistą szansę wyjałowienia ognisk raka ( TPC) w trzech  podobjętościach narządu rodnego 

i porównać z wstępnie szacowaną TPC. 

Celem badania jest wykorzystanie uzyskanych wyników jako podstawy do  opracowania korekt 

w planowanym rozkładzie dawek tak, aby przed podjęciem leczenia uzyskać optymalne rzeczywiste 

wskaźniki TPC, a nie wstępnie przewidywane. 

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do publikacji w renomowanym czasopiśmie anglojęzycznym 

(z listy filadelfijskiej). 

 
4.16. Techniki wielopolowe w radioterapii oraz leczenie promieniami chorych na raka piersi i płuc 

 

4.16.1. Ocena skuteczności  napromieniania skóry całego ciała (TSI) u chorych na chłoniaki złośliwe - 

doświadczenia własne CO w Gliwicach 

Kierownik: L. Miszczyk 

G. Woźniak, S. Blamek, B. Jochymek, Ł. Kleszyk, J. Wydmański, W. Miśta 

 

Analizą objęto 25 (14 mężczyzn i 11 kobiet  wieku 31-85) chorych leczonych z powodu pierwotnych 

chłoniaków skóry technika TSI w latach 2002 -2017. Większość (22) chorych była w dobrym stanie 

ogólnym ocenianym na 0 lub 1 w skali ZUBROD. Dominującym rozpoznaniem HP był ziarniniak 

grzybiasty (22 przypadki) w dwóch przypadkach był to pierwotny chłoniak skóry z komórek T w tym 

jeden anaplastyczny. Zdecydowana większość chorych miała chorobę w zaawansowaniu T2- 11 

chorych lub T3 - 10. W 3 przypadkach było to T4 a w jednym T1. Najczęściej nie stwierdzano zmian 

węzłowych, były one obecne u 3 chorych. U trzech chorych nie zastosowano żadnej terapii przed 
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leczeniem promieniami, u 14 chorych zastosowano chemioterapię, u 12 terapię promieniami UV u 2 

zastosowano sterydoterpię UV. Natomiast w 3 przypadkach zastosowano  wszystkie metody leczenia. 

Chorzy poddani zostali radioterapii wielkopolowej (TSI) przy użyciu przyspieszacza liniowego na 

obszar skóry całego ciała promieniowaniem elektronowym o energii 6MeV. Wszyscy pacjenci mieli 

stosowane osłony z 1mm blachy ołowianej pod powieki dla zmniejszenia ryzyka zaćmy popromiennej. 

Dawka frakcyjna u większości chorych (20) wynosiła 2 Gy u pozostałych 5 było to 1,5Gy. Dawka 

całkowita mieściła się w przedziale 6-36Gy (mediana32Gy). U  6 chorych zastosowano boosty 

elektronowych o energii 6MeV o df 2Gy Mediana dawki całkowitej wyniosła 12Gy (8-30Gy).  

Podstawowe parametry krwi obwodowej oznaczono przy rozpoczęciu i końcu leczenia 

 

Wyniki: 

Mediana okres obserwacji wyniosła 20 miesięcy (0-105). Przy zakończeniu RT u 23 chorych 

obserwowano odczyn skórny, jednak w większości (18 chorych) był to odczyn 1 stopnia, u 4 -2 a u 1 - 3 

stopnia wg WHO. Inne powikłania obserwowano u 15 chorych (60%), przy czym najczęściej była to 

epilacja skóry głowy, zapalenie spojówek, osłabienie, uszkodzenie płytek paznokciowych dłoni i obrzęk 

stóp. Nie obserwowano powikłań hematologicznych.  

U wszystkich chorych obserwowano regresje przy końcu leczenia przy czym z uwagi na ostry odczyn 

popromienny ze strony skóry brak było możliwości oceny stopnia regresji zakończeniu leczenia. Po 1 

miesiącu regresję zmian naciekowych obserwowano u 19 (79%) chorych, ale całkowite ustąpienie 

zmian stwierdzono u 5 chorych (20%), a częściową u 14. U 1 chorego odnotowano stagnacje procesu 

npl, a progresje u 4 chorych.  

Mediana czasu do progresji (DFS) wyniosła 6,8 miesiąca, a czasu całkowitego przeżycia (OS) 64 

miesiące. Wykazano statystycznie znamienną różnicę w DFS w zależności od cechy T (p=0,028), nie 

wykazano różnic w OS w zależności od płci, cechy T N stosowanej uprzednio terapii onkologicznej i 

stopnia regresji po leczeniu i metody leczenia oraz df o Dc 
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Wnioski: 

Radioterapia całej skóry wiązką elektronów jest bezpieczna metodą leczenia, dającą dobry ale 

krótkotrwały efekt. Stopień zaawansowania klinicznego ma największy wpływ na czas trwania efektu 

leczenia. 

 

Praca w formie streszczenia wysłana na 38 ESTRO Meeting w Mediolanie 2019. 

 

4.16.2. Wolumetryczny staging raka płuca jako czynnik prognostyczny radiochemioterapii 
Kierownik: L. Miszczyk 

I.  Wziętek, R. Suwiński, D. Gabryś, A. Namysł-Kaletka, S. Blamek, M. Giglok, K. Galwas-Kliber, 

B. Jochymek, G. Woźniak, D. Syguła, B. Maciejewski 

 

Podstawy teoretyczne: Badanie PET/CT jest obecnie rutynowo wykonywane przy kwalifikacji chorych 

do radykalnej radio-chemioterapii i jest wykorzystywane przy wyznaczaniu objętości tarczowych 

(GTV). Pozwala to na stosunkowo precyzyjne pomiary objętości guza pierwotnego, liczby i objętości 

zajętych przerzutowo węzłów chłonnych śródpiersia.  

 

Cel: Zbadanie wpływu objętości guza pierwotnego i wpływu objętości przerzutowo zmienionych 

węzłów chłonnych na przeżycia całkowite chorych na miejscowo zaawansowanego 

niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych indukcyjnej chemioterapii i radykalnej radioterapii. 

 

Materiał/Metody: Analizie poddano grupę   100 chorych na  niedrobnokomórkowego miejscowo 

zaawansowanego raka płuca u których zastosowano radiochemioterapię. Wszyscy chorzy otrzymali  

radykalną chemioterapię     w połączeniu  z radioterpią (Dc 60-70 Gy) a planowanie leczenia odbywało 

się w oparciu o PET –CT. U każdego chorego oznaczono dokładną lokalizację oraz  objętość zarówno  

guza pierwotnego  jak i przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych. 

 

Wyniki: W badanej grupie chorych objętość guza pierwotnego była znacząco większa niż łączna 

objętość przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (mediana 21.3 cm3, std±22.2 vs. 1.4 cm3±8.2 

cm3). Mediana całkowitej objętości guza pierwotnego (GTVp) i przerzutowo zmienionych węzłów 

chłonnych (GTVn) oznaczana jako TTV (Total Tumor Volume)  wynosiła 29.1 cm3, std±22.1. Tym 

samym łączna objętość przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (GTVn) stanowiła średnio 

zaledwie 4.8% TTV. Objętość guza pierwotnego (GTVp) miała wysoce znamienny wpływ na przeżycia 

chorych (Ryc. 1, p=0.0007). Objętość przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (GTVn) nie miała 

natomiast wpływu na przezycia (Ryc 2, p=0.36) 
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Praw dopodobieństw o przeżycia Kaplana-Meiera
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Ryc. 1 Wpływ objętości guza pierwotnego (GTVp) na przeżycia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca 

leczonych z wykorzystaniem radiochemioterapii 

 

 

 

 

Prawdopodobieństwo przeżycia Kaplana-Meiera
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Ryc. 2 Wpływ objętości przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych (GTVn) na przeżycia chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych z wykorzystaniem radiochemioterapii 

 

Badano również wpływ liczby zajętych przerzutowo grup węzłowych na przeżycia chorych: liczba 

ta mieściła się w przedziale 0-6 i nie miała znamiennego wpływu na przeżycia  chorych. 
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Wnioski: W radykalnej radiochemioterapii chorych na niedrobnokomorkowego raka płuca objętość 

guza pierwotnego (GTVp) jest znacząco większa niż łączna objętość przerzutowo zmienionych węzłów 

chłonnych śródpiersia (GTVn) i ma znacząco większy wpływ na przeżycia chorych. Liczba zajętych 

przerzutowo węzłów chłonnych śródpiersia nie miała znaczenia rokowniczego. Przedstawione wyniki 

stanowić mogą przesłankę dla podjęcia prób indywidualizowanej eskalacji dawki promieniowania, 

tj. eskalacji której wielkość będzie proporcjonalna do objętości guza pierwotnego. 

 

 

4.16.3. Kontrola ułożenia pacjentek napromienianych z powodu raka gruczołu piersiowego przy   

użyciu systemów obrazowania kV i CBCT 

 Kierownik: L. Miszczyk 

K. Trela-Janus, D. Bodusz, R. Kulik, D. Gabryś 

 

Kontrolę ułożenia przeprowadzono u 7-miu z planowanych 20-tu pacjentek. Analiza uzyskanych 

wyników jest możliwa u 4 napromienianych. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości leczenia, 

u 3 chorych radioterapia nie była realizowana na aparacie EDGE, co nie pozwoliło na ocenę wszystkich 

zaplanowanych pomiarów.  

Przeprowadzenie analizy uzyskanych wyników jest niemożliwe ze względu na niską liczbę ocenionych 

chorych. Biorąc pod uwagę liczbę leczonych chorych na aparacie EDGE oraz czasochłonność 

przeprowadzanych pomiarów, zadeklarowany czas wykonania programu badawczego jest zbyt krótki. 

 

 

4.16.4. Napromienianie połowy ciała u chorych z mnogimi przerzutami do kości z wykorzystaniem 

tomoterapii. Ocena wczesnych powikłań i efektu leczenia. Porównanie tomoterapii z metodą 

konwencjonalną 
Kierownik: L. Miszczyk 

B. Jochymek, E. Telka, L. Miszczyk, S. Blamek 

 

Napromieniano 55 chorych (44 mężczyzn i 12 kobiet.)z mnogimi przerzutami do kości. W czasie około 

2-3 tygodni od rozpoczęcia leczenia zaobserwowano zmniejszenie pobierania niesterydowych 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. 3 chorych miało pierwszego stopienia (nie 

wymagających leczenia) biegunki. Nie zaobserwowano toksyczności skórnej i powikłań płucnych. 

Leukopenię zaobserwowano u następnych chorych:1-szy stopień -4 chorzy, 2-gi stopień -1chory, 3-ci 

stopnień -1chory. Trombocytopemia była obecna: 1-go stopnienia -u 1chorego i 4-go stopnia – 

u jednego chorego. 

 

Napromienianie połowy ciała przy pomocy tomoterapii jest skuteczną metodą leczenia chorych 

z mnogimi przerzutami do kości, zmniejszającą dolegliwości bólowe i zużycie leków 

antyanalgetycznych. Leczenie to przyczynia się do zwiększenia jakości                      i komfortu życia. 

Pojedyncza dawka podana przy pomocy tomoterapii jest leczeniem bezpiecznym, powodującym niski 

procent, odwracalnych objawów ubocznych.  

 

Wstępne porównanie uzyskanych wyników z metodą klasyczną wykazuje podobny stopień 

zmniejszenia bólu ale zdecydowanie mniejszą ilość objawów ubocznych leczenia.  

Leczenie to jest czasochłonne. Co jest istotną wadą.  Konturowanie objętości targetowych i narządów 

krytycznych zajmuje średnio około  3 godziny. 

 

Aktualnie trwa kolekcjonowanie danych  klinicznych celem przeprowadzenia analizy statystycznej 

i przygotowanie publikacji. 
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 Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do publikacji w renomowanym czasopiśmie anglojęzycznym 

(z listy filadelfijskiej). 

 

 
4.17. Melatonina - czynnik wpływający na jakość leczenia u chorych poddanych terapii 

promieniowaniem jonizującym 

 

4.17.1. Ocena wpływu poziomu melatoniny na efekt leczenia u chorych z pierwotnym rakiem 

skóry leczonych brachyterapią kontaktową   
Kierownik: P. Wojcieszek 

P. Wojcieszek, M. Sokół, Ł. Boguszewicz, M. Kijonka, M. Ciszek, B. Jarząb, A. Chorąży, B. Pilecki, 

M. Szlag, A. Pfeifer, Ł. Kleszyk, T. Krzysztofiak, M. Fijałkowski, S. Kellas-Ślęczka 

 

Zadanie główne jest nadal w trakcie realizacji. Jednak w ramach zadania pojawiły się efekty w postaci 

pobocznych wątków, które zostały opublikowane. Jest to związane ze stworzeniem modelu 

matematycznego sekrecji melatoniny. 

 

Features of the melatonin secretion in hypoxic ischemic encephalopathy. 

J. Paprocka, M. Kijonka, D. Borys, E. Emich-Widera, P.Wojcieszek, M. Sokół 

Przyjęto do druku w Neuro Endocrinology Letters (IF-0,5) 

 

oraz 

 

Rozdział w książce: 

“Melatonin - Molecular Biology, Clinical and Pharmaceutical Approaches” 

Pt. Melatonin in Childhood Epilepsy and in Child Neurology 

 

 

4.18. Ocena wartości prognostycznej wolumetrycznej klasyfikacji płaskonabłonkowego raka 

gardła i krtani i infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u chorych poddanych radio- 

i chemioterapii 

Kierownik: K. Składowski  

Wykonawcy: T. Rutkowski, A. Mazurek, M. Śnietura, A. Hajduk, B. Hejduk, M. Jędrzejewska, 

W. Pigłowski, E. Małusecka, A. Fiszer-Kierzkowska, R. Rutkowski, A. Wygoda, I. Domińczyk, 

T. Stępień, Z. Kołosza, D. Lange, P. Widłak, A. Brewczyński, B. Pilecki, M. Kentnowski, P. Polanowski, 

U. Dworzecka, K. Grabińska, D. Księżnik-Baran, J. Niedziałek 

 

W latach 2011-2018 przebadano osocze 857 chorych na raka regionu głowy i szyi. Wolny, krążący 

DNA wirusa HPV stwierdzono u 135 chorych. Dokonano analizy przydatności cHPV DNA (circulating 

cell-free HPV DNA) jako markera uzupełniającego informację diagnostyczną skuteczności 

przeprowadzonego leczenia jaką uzyskuje się z obrazowego badania diagnostycznego 12 tygodni po 

zakończeniu radioterapii/radiochemioterapii. Wyniki z badań obrazowych (TK, MR, PET) wykonane 

w tak krótkim czasie po zakończeniu leczenia są trudne do interpretacji i często nie jest możliwe aby na 

ich podstawie rozróżnić zmiany związane z przebytym leczeniem od resztkowego nacieku. Z drugiej 

strony powinny one stanowić podstawę (po potwierdzeniu histopatologicznym) do przeprowadzenia 

chirurgicznego leczenia ratującego jak najwcześniej. Nie dysponujemy żadnym dodatkowym markerem, 

który mógłby uściślić rozpoznanie na tym etapie i potwierdzić lub wykluczyć istnienie przetrwałej po 

leczeniu choroby nowotworowej. U chorych na HPV-zależnego raka gardła środkowego potwierdzono, 

że obecność cHPV DNA w osoczu zmniejsza się wraz z ustępowaniem nacieku podczas leczenia i staje 

się niewykrywalne po zakończeniu skutecznego leczenia. Celem badania było sprawdzenie, czy 

obecność lub brak cHPV DNA w osoczu chorych po leczeniu w momencie diagnostyki obrazowej może 

być markerem obecności choroby resztkowej uzupełniając informację uzyskaną z badania obrazowego. 

Przeanalizowano wyniki oceny cHPV DNA u 66 chorych 12 tygodni po zakończeniu leczenia 

i skorelowano je z wynikami badań MR, TK, lub PET uzyskanymi odpowiednio u 19 (30%), 34 (52%) 
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i 13 (18%) chorych. Czterdziestu trzech chorych (65%) miało całkowitą radiologiczna odpowiedź  

(complete radiological response - CRR). U 1 (3%) pacjenta mimo to  cHPV DNA było ciągle 

oznaczalne we krwi. Wszyscy z tej grupy zostali trwale wyleczeni.  

Resztkowa chorobę węzłową lub w miejscu pierwotnego nacieku stwierdzono radiologicznie u 19 

(83%) i 3 (13%) pacjentów, u 1 w obu tych lokalizacjach. U 5 (28%) pacjentów z tej grupy cHPV DNA 

było obecne w osoczu. We wszystkich tych 5 przypadkach potwierdzono histopatologicznie obecność  

choroby, resztkowej w 3 przypadkach i przerzutów odległych w 2 przypadkach..  

Można zatem stwierdzić, że uzupełnienie wyników radiologicznych testem cHPV DNA zwiększyło 

specyficzność wczesnego wykrywania niepowodzenia leczenia z 68% do 100% i pozytywna wartość 

predykcyjną testu z 13% do 100%. 

Zastosowanie testu oceny cHPV DNA daje czułość i swoistość metody do wykrycia niepowodzenia 

leczenia ogólnie (biorąc pod uwagę nie tylko ocenę miejscową i regionalną ale również uwzględniając 

ryzyko przerzutów odległych) 100% and 98% odpowiednio oraz pozytywną i negatywną wartość 

predykcyjną testu 83% i 100% odpowiednio. 

Efektem kontynuacji prac prowadzonych nad badaniami HPV w osoczu krwi chorych na raka regionu 

głowy i szyi jest zakończenie pierwszej fazy grantu finansowanego ze środków NCBiR p.t. 

„Opracowanie strategii diagnostyczno-terapeutycznej HPV-zależnych nowotworów w oparciu 

o uwarunkowania genetyczne w celu optymalizacji leczenia (kierownik Agnieszka Mazurek)”. 

Głównym celem projektu jest zaproponowanie nowej strategii diagnostycznej opartej na wykrywaniu 

HPV w pozakomórkowym krążącym DNA dla chorych z HPV-zależnym rakiem regionu głowy i szyi 

(RRGiSz). W ramach projektu Tango zostanie opracowany test do wykrywania HPV w osoczu. Celem 

nadrzędnym jest wdrożenie do praktyki klinicznej nowej procedury diagnostycznej opartej na 

pozakomórkowym DNA pochodzącym z guza oraz promocja nowych jakości i standardów leczenia 

opartych na nowatorskim badaniu. Przygotowano OPIS WYNALAZKU przeprowadzono procedurę 

zgłoszenia dobra do komercjalizacji do Warszawy i otrzymano zgody, dokonano zgłoszenia 

patentowego.  

 

Wykaz publikacji będących wynikiem realizacji wniosku: 
 

W recenzji: Manuscript Number: OO-D-18-1192 

Title: Circulating HPV DNA test may complement imaging assessment of 

early treatment efficacy in patients with HPV-positive oropharyngeal 

cancer, Corresponding Author: Dr. Tomasz Wojciech Rutkowski, Ph.D., M.D.,Corresponding Author's 

Institution: Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology 

First Author: Tomasz Wojciech Rutkowski, Ph.D., M.D. 

Order of Authors: Tomasz Wojciech Rutkowski, Ph.D., M.D.; Agnieszka M 

Mazurek, Ph.D.; Mirosław Śnietura, Ph.D.; Agnieszka Kopeć; Beata Hejduk, Ph.D.; Maja Jędrzejewska; 

Barbara Bobek-Billewicz, Ph.D.; Andrea d'Amico,Ph.D.; Wojciech Pigłowski, Ph.D.; Andrzej Wygoda, 

Ph.D.; Krzysztof Składowski, Ph.D.; Zofia Kołosza; Piotr Widłak, Ph.D. 
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4.19. Zbadanie skuteczności indukcyjnej chemioterapii (iCHT) u chorych na pierwotnie 

operacyjnego, zaawansowanego  raka zlokalizowanego w jamie ustnej 
Kierownik: K. Składowski 

T. Rutkowski, C. Szymczyk, K. Składowski, K. Oleś, A. Hajduk, A. Wygoda, E. Stobiecka, B. Hejduk, 

A. Maciejewski, J. Wierzgoń, Ł. Krakowczyk, M. Jędrzejewska, P. Zeman, B. Pilecki, M. Kentnowski, 

P. Polanowski, U. Dworzecka, K. Grabińska, D. Księżnik-Baran, J. Niedziałek 

 

Wstęp: W Polsce większość chorych na raka regionu głowy i szyi (RRGiSz) trafia do onkologa 

z chorobą w stanie zaawansowanym (III, IV stopień kliniczny). Standardowe leczenie (operacja, 

radioterapia) jest skuteczne u mniej niż połowy takich chorych. Główną przyczyną niepowodzeń są 

niewyleczenia i wznowy. U istotnego odsetka chorych pojawiają się przerzuty odległe. Z tego względu 

podjęto badania nad skutecznością stosowania dodatkowo chemioterapii (CHT). Obecnie już wiadomo, 

że CHT skojarzona z RT powoduje zwiększenie szansy zachowania funkcji narządu (1) wzrost odsetka 

wyleczeń miejscowych i regionalnych (1), zmniejszenie odsetka przerzutów odległych (1) i wydłużenie 

przeżycia całkowitego (2). Wiadomo również, że po operacji, uzupełniająca radioterapia skojarzona 

z jednoczesną chemioterapią zmniejsza odsetek wznów miejscowych i wydłuża przeżycia całkowite 

(Bernier Cooper). Ostatnio coraz większe zainteresowanie towarzyszy leczeniu indukcyjnemu. 

Wykazano, że indukcyjna chemioterapia zwiększa skuteczność leczenia oszczędzającego chorych na 

zaawansowanego RRGiSz(3). Próby oceny skuteczności chemioterapii jako leczenia indukcyjnego 

przed planowanym leczeniem operacyjnym są nieliczne (Licitra) a wyniki doniesień są trudne do 

jednoznacznej interpretacji ze względu na niejednorodne grupy chorych, brak jednoznacznych 

kryteriów kwalifikacji czy suboptymalne schematy chemioterapii. (Hill 1986, Posner 2000, Tannock 

1986). Taka sekwencja leczenia obecnie nie jest więc postępowaniem z wyboru mimo, że 

niejednokrotnie jest stosowana w praktyce klinicznej (Harrari 1997). Można spodziewać się, 

że indukcyjna chemioterapia pozwoli na uzyskanie istotnej cytoredukcji guza pierwotnego 

i przerzutowych węzłów chłonnych umożliwiając ograniczenie rozległości zabiegu czy zmniejszenie 

ryzyka powstania przerzutów odległych. Dodatkowym zyskiem leczenia indukcyjnego w niektórych 

przypadkach może być możliwość leczenia operacyjnego chorych z pierwotnie nieresekcyjnymi 

guzami. Potencjalna korzyść z leczenia indukcyjnego to również zmniejszenie pooperacyjnego deficytu 

czynnościowego i poprawa jakości życia jako efekt skojarzenia z możliwościami nowoczesnej, 

mikronaczyniowej chirurgii rekonstrukcyjnej. 

 

Cel: Celem badania jest ocena skuteczności i tolerancji iCHT przed planowanym leczeniem 

operacyjnym u chorych z pierwotnie resekcyjnym guzem nowotworowym zlokalizowanym w jamie 

ustnej. 

 

Materiał: Kryteria kwalifikacji spełniają chorzy na płaskonabłonkowego, pierwotnie operacyjnego raka 

jamy ustnej, dziąsła lub języka w III lub IV stopniu zaawansowania klinicznego (TNM; AJCC) bez 

przerzutów odległych., uprzednio nieleczeni. Do badania zakwalifikowano chorych z pierwotnie 

operacyjnym rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej. Zostali oni poddani chemioterapii indukcyjnej 

trójlekowej (docetaxel, cisplatyna, fluorouracyl) lub dwulekowej (cisplatyna, fluorouracyl). Odpowiedź 

radiologiczna i możliwość operacyjności była oceniana przez wielodyscyplinarny zespół. Pierwotnym 

celem było uzyskanie poprawy operacyjności i wpływ chemioterapii indukcyjnego na  leczenie 

uzupełniające. W okresie od 03.2013 do 10.2017, 111 pacjentów zakwalifikowano do leczenia 

skojarzonego: chemioterapia indukcyjna, zabieg operacyjny, radioterapia uzupełniająca +/- 

chemioterapia. Średni wiek chorych wynosił 57 lat i 5 miesięcy. Głównymi lokalizacjami było dno jamy 

ustnej - 52 (47%) chorych oraz ruchoma część języka - 48 (43%) chorych. Większość chorych miało 

zaawansowanie w stopniu klinicznym IVA – 58 (92%).  

 

Wyniki: Chemioterapię wg schematu TPF lub PF otrzymało 92 (83%) chorych, natomiast pozostali 

przeważnie samodzielną DDP. Planowe 3 lub 4 cykle chemioterapii indukcyjnej otrzymało 85 (76%) 

chorych. U 10 (9%) chorych zakończono leczenie po 1 lub 2 cyklu z powodu złej tolerancji 

hematologicznej lub nefrologicznej, 3 (3%) chorych nie zgłosiło się do kontynuacji leczenia po 1 lub 2 

cyklu, zaś u 3 (3%) doszło do klinicznej progresji. Średni odstęp między cyklami wynosił 23 dni (21-31 

dni), 2 cykl otrzymało 95 (85%) chorych, 3. cykl – 85 (76%) chorych.  Zabieg operacyjny został 
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przeprowadzony u 94 (84%) pacjentów, jednak u 2 (3,2%) chorych w trakcie operacji okazała się 

niemożliwa resekcja.  

Odstąpiono od operacji u 7 z powodu progresji choroby lub braku odpowiedzi na leczenie. 

W badanej grupie u 4 (5,2%- operowanych, 3,7%-zakwalifikowanych do leczenia) chorych uzyskana 

regresja po leczeniu systemowym pozwoliła na przeprowadzenie radykalnego zabiegu operacyjnego 

potwierdzonego śródoperacyjnym i pooperacyjnym badaniem histopatologicznym z zachowaniem 

ciągłości żuchwy, której resekcja była pierwotnie planowana jako margines szerzącego się guza w celu 

uzyskania adekwatnego marginesu onkologicznego, natomiast u 1 (1,3%-operowanych, 0,9% 

leczonych) chorych resekcja marginalna była wykonana jako element składowy planowanego 

radykalnego marginesu bez przerwania pełnej ciągłości kości. W sumie u 5 chorych możliwe było 

zaplanowanie i przeprowadzenie radykalnego leczenia chirurgicznego z zachowaniem ciągłości 

żuchwy, u których resekcja żuchwy była pierwotnie częścią składową planowanego leczenia 

chirurgicznego. W tej całej grupie pacjentów nie odnotowano wznowy miejscowej w trakcie aktualnej 

obserwacji klinicznej. 

W całej grupie u niemal połowy chorych (49%) przeprowadzone leczenie przedoperacyjne pozwoliło na 

uzyskanie bezpośredniej korzyści klinicznej w postaci; zmniejszenia szerzenia nacieku 

nowotworowego, zmniejszenie objętości guza, regresji węzłowej, ustąpienie szczękościsku do prawie 

całkowitej i całkowitej regresji włącznie, co poprawiło szansę na radykalne leczenie onkologiczne 

i zmniejszenie zakresu resekcji i spodziewanego kalectwa pooperacyjnego. 

W grupie chorych z prawie całkowitą lub całkowitą regresją guza nie odnotowano nieradykalnego 

marginesu operacyjnego potwierdzonego śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym (marginesy 

badane u wszystkich chorych). 

U chorych z potwierdzoną regresją choroby nowotworowej leczenie układu chłonnego szyi nie 

wykazało nieresekcyjnych nacieków struktur tej okolicy. 

Ilość istotnych powikłań gojenia ran pooperacyjnych po leczeniu rekonstrukcyjnym w badanej grupie, 

(martwic wolnych płatów, zaburzeń gojenia, przetok) nie odbiegał od średnich ilości powikłań w tego 

typu grupie chorych. 

Ocena podstawowych parametrów obserwacji klinicznej: wznowa miejscowa (z uwzględnieniem 

uzyskanej odpowiedzi na leczenie systemowe), wznowa węzłowa (z uwzględnieniem stopnia 

zaawansowania węzłowego), rozsiew podlegają aktualizacji. 

We wstępnej ocenie badanej grupy chorych nie zaobserwowano późnych powikłań przeprowadzonego 

leczenia chirurgicznego (martwice płatów wolnych, przetoki) po okresie 6 miesięcy od zakończenia 

leczenia. 

Po chemioterapii i zabiegu operacyjnym, u 10 (10%) chorych uzyskano pCR i odstąpiono od leczenia 

uzupełniającego;  

Wnioski: Wstępne wyniki wskazują, że indukcyjna chemioterapia u pierwotnie operacyjnych chorych 

na zaawansowanego raka jamy ustnej, jest dobrze tolerowana i może być rozważana jako opcja 

terapeutyczna w wyselekcjonowanej grupie chorych. 

 

W roku 2018 dodano do grupy badanej 12 chorych oraz przeanalizowano pooperacyjny materiał 

tkankowy pochodzący od 74 chorych. Do połowy roku 2019 planowane jest zakończenie analizy 

materiału pochodzącego od całej grupy, zaś do końca roku 2019 planowana jest publikacja wyników 

badania. 

 

Piśmiennictwo: 

 

1. Induction chemotherapy plus radiation compared with surgery plus radiation in patients with 

advanced laryngeal cancer. The Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group.N Engl 
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4.20. Ocena przydatności badania krążącego DNA wirusa Epstein-Barr'a w populacji polskiej 

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

skojarzonej chemio- i radioterapii 

Kierownik: K. Składowski 

A. Wygoda, J. Mrochem-Kwarciak, A.Mazurek, K. Składowski, T. Rutkowski, P. Polanowski, 

M. Kentnowski, J. Niedziałek, B. Pilecki, U. Dworzecka, A. Hajduk, D. Leś, D. Księżniak-Baran, 

K. Dębiec, B. Bobek-Billewicz, B. Hejduk, M. Jędrzejewska, A. d'Amico 

 

W okresie 2017-2018 w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii poddano leczeniu radykalnemu 

20 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 = 20 EBV(+) = 15 EBV(-) = 5 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

N0 - - - 1 - - - - - - - 1 

N1 2 1 - - 2 - - - - 1 - - 

N2 2 3 1 2 2 3 1 2 - - - - 

N3 4 1 1 2 3 - 1 1 1 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 

zastosowano leczenie skojarzone, radykalne: radio- i chemioterapię w różnych sekwencjach, 

w zależności od stopnia odpowiedzi i tolerancji terapii. 
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 Na podstawie przeprowadzonych badań u 15 chorych (75%) stwierdzono etiologię 

wirusową raka (EBV(+)). U wszystkich powyższych chorych badanie  histopatologiczne 

określiło zróżnicowanie raka jako niskie lub brak zróżnicowania. Wszyscy ci chorzy (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 wirusa EBV mieściła się w zakresie 98 - 66960 (średnia: 12404, 

mediana: 4423). 

 U pozostałych 5 chorych (25%) rozpoznano raka płaskonabłonkowego                           

o wysokim (rak dojrzały) i pośrednim stopniu zróżnicowania (4) oraz nisko zróżnicowanego (1) 

- u żadnego nie stwierdzono obecności krążącego DNA wirusa EBV przed leczeniem (EBV(-)).  

 Nie zaobserwowano zależności pomiędzy zaawansowaniem guza pierwotnego wg 

klasyfikacji TNM a liczebnością kopii wirusa, natomiast u chorych z cechą N3 liczba kopii była 

kilkukrotnie większa niż dla N2 (27163 vs 6091). 

 W przebiegu dotychczasowej obserwacji tylko u jednego spośród 15 chorych na raka 

EBV(+) doszło do niepowodzenia leczenia pod postacią wznowy miejscowej. Pozostałych 14 

chorych pozostaje w obserwacji po leczeniu, bez cech nawrotu (brak obecności DNA wirusa, 

radiologicznie potwierdzona całkowita regresja). 

 Spośród 5 chorych na raka EBV(-), u dwóch doszło do niepowodzenia węzłowego 

(1 niewyleczenie, 1 nawrót), u jednego do niewyleczenia miejscowego i u jednego do rozsiewu 

uogólnionego. 

 Wczesne obserwacje wskazują na wysoką skuteczność leczenia ogniska pierwotnego 

nacieku raka gardła górnego (LC), niezależnie od statusu EBV, natomiast zauważalna jest 

obniżona skuteczność wyleczalności węzłowej (NC) u chorych na raka EBV(-). Badanie ma 

charakter prospektywny i wymaga dalszego naboru chorych w kolejnych latach, co upoważni 

do postawienia obiektywnych wniosków i przygotowania publikacji. Obecnie Centrum 

Onkologii - Instytut w Gliwicach jest jedynym ośrodkiem w Polsce oceniającym status 

i monitorującym skuteczność leczenia chorych na EBV zależnego raka gardła górnego. 

 


