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1.1. Biologia molekularna nowotworów i badania translacyjne prowadzone w wybranym obszarze 

onkologii molekularnej  
Kierownik: P. Widłak 

 

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 
Wykonawcy: M. Rusin, D. Butkiewicz, M. Chorąży, A. Gdowicz-Kłosok, B. Łasut-Szyszka, 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 

 

Białka HSPA/HSP70, w szczególności HSPA1 – główna indukowana stresem izoforma oraz HSPA2 – 

białko syntetyzowane konstytutywnie, są uznane za ważny element cytoprotekcyjny. Pokazaliśmy, że 

selektywne obniżenie poziomu białka HSPA1 lub białka HSPA2 jak również łączne jednoczasowe ob-

niżenie poziomu obu białek nie zmienia wrażliwości komórek niedrobnokomórkowego raka płuca 

(NRP) na pochodne platyny i bortezomib. Zahamowanie proliferacji komórek NRP, lub aktywacja 

apoptozy następowała dopiero na skutek chemicznego hamowania aktywności całej rodziny białek 

HSPA/HSP70. Nasze wyniki sugerują, że białka rodziny HSPA/HSP70 wykazują silną redundancję 

w komórkach NRP, a łączne hamowanie ich aktywności wykazuje silną aktywność przeciwnowotwo-

rową. Nasze wyniki badań in vitro wskazują że rodzina białek HSPA/HSP70 stanowi interesujący cel 

przyszłych strategii terapeutycznych w raku płuca [publikacja 1]. Wykazaliśmy także, że specyficzne 

funkcje białka HSPA2 ujawniają się w komórkach nienowotworowych [publikacja 2]. W prawidłowych 

ludzkich keratynocytach naskórka niedobór białka HSPA2 prowadził do zaburzeń gospodarki wapnio-

wej oraz spadku poziomu integryn na powierzchni błony komórkowej.  

Wykonano analizę transkryptomiczną, w której komórki wywodzące się z raka płuca (A549) były trak-

towane kombinacją substancji (aktynomycyna D + nutlina-3a) silnie aktywujących białko p53. Część 

komórek traktowana była dodatkowo substancją o nazwie CHIR-98014, która jest uważana, za swoisty 

inhibitor izoform kinazy GSK-3. Zgodnie z oczekiwaniami, traktowanie A+N zwiększyło ekspresję 

genów regulowanych przez białko p53. Biorąc pod uwagę wpływ CHIR-98014 na ich ekspresję, geny 

zależne od p53 można podzielić na trzy grupy: geny na które CHIR-98014 nie wywiera żadnego wpły-

wu (wiele genów proapoptotycznych), geny których aktywację CHIR-98014 blokuje w ok. 50% oraz 

geny, których aktywację CHIR-98014 blokuje niemal całkowicie (kilka genów o właściwościach antya-
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poptotycznych). W oparciu o te obserwacje stworzyliśmy hipotezę zgodnie z którą kinaza blokowana 

przez CHIR-98014 jest odpowiedzialna za modyfikację potranslacyjną p53 sprawiającą, że białko to 

uzyskuje zdolność aktywacji tylko wybranej grupy genów.  

Porównano aktywację atypowej ścieżki NF-kB indukowanej przez promieniowanie jonizujące w ko-

mórkach posiadających różny status czynnika p53. Jako model badawczy wykorzystano dwa warianty 

komórek RKO pochodzących z raka jelita grubego: typu dzikiego i eksprymujące wirusowe białko E6, 

które hamuje aktywność i stymuluje degradację p53. Stwierdzono, że kinetyka aktywacji atypowej 

ścieżki NF-kB jest podobna w obu wariantach komórek RKO. Zaobserwowano różnice w poziomie 

ekspresji genów docelowych dla NF-kB, jednak mogą one wynikać ze zjawiska współzawodniczenia 

obu czynników (p53 i NF-kB) w procesie transkrypcji [publikacja 4]. 

Wykazano, że 17β-estradiol (E2), a także ksenoestrogen bisfenol A i agonista ERα, propylopirazol triol, 

poprzez sygnalizację MAPK (za pośrednictwem MEK1/2) prowadzą do fosforylacji HSF1 na S326 

w ERα-dodatnich, ale nie w ER-ujemnych komórkach raka piersi. Aktywowany w ten sposób HSF1 

indukuje transkrypcję genów niezbędnych do wzrostu i/lub działania ERα, w tym HSPB8, LHX4, 

PRKCE, WWC1 i GREB1. Nasze odkrycia sugerują istnienie pętli pozytywnego sprzężenia zwrotnego 

między sygnalizacją E2/ERα i HSF1, która może wspierać wzrost nowotworów zależnych od estrogenu. 

Wyjaśniają również dlaczego pacjenci z estrogeno-zależnymi nowotworami o wysokiej ekspresji HSF1 

mają gorsze rokowanie [publikacja 5 oraz przeglądowa publikacja 6]. 

[Realizacja grantów NCN: 2018/02/X/NZ5/00234, 2017/27/N/NZ5/01079, 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]. 

1.  Sojka DR, Gogler-Pigłowska A, Vydra N, Cortez AJ, Filipczak PT, Krawczyk Z, Scieglinska D: 

Functional redundancy of HSPA1, HSPA2 and other HSPA proteins in non-small cell lung carcino-

ma (NSCLC); an implication for NSCLC treatment. Sci Rep. 2019;9(1):14394.   

2.  Scieglinska D, Krawczyk Z, Sojka DR, Gogler-Pigłowska A: Heat shock proteins in the physiology 

and pathophysiology of epidermal keratinocytes. Cell Stress Chaperones. 2019;24(6):1027-1044. 

3.  Mielanczyk A, Mrowiec K, Kupczak M, Mielanczyk Ł, Scieglinska D, Gogler-Piglowska A, Mi-

chalski M, Gabriel A, Neugebauer D, Skonieczna M. Synthesis and in vitro cytotoxicity evaluation 

of star-shaped polymethacrylic conjugates with methotrexate or acitretin as potential antipsoriatic 

prodrugs. Eur J Pharmacol. 2019 Nov 15;172804 (e-pub).  

4.  Zajac G, Puszynski K, Widlak P: Ionizing radiation activates the atypical NF-kappa B pathway in 

RKO cells derived from human colorectal cancer. FEBS OPEN BIO 2019;9:369, Suppl. 1 (Meeting 

Abstract: P-35-160) 

5.  Vydra N, Janus P, Toma-Jonik A, Stokowy T, Mrowiec K, Korfanty J, Długajczyk A, Wojtaś B, 

Gielniewski B, Widłak W: 17β-Estradiol Activates HSF1 via MAPK Signaling in ERα-Positive Bre-

ast Cancer Cells. Cancers (Basel) 2019;11(10):pii: E1533.  
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6.  Toma-Jonik A, Vydra N, Janus P, Widłak W: Interplay between HSF1 and p53 signaling pathways 

in cancer initiation and progression: non-oncogene and oncogene addiction. Cell Oncol (Dordr) 

2019:42:579–589. 

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

umożliwiających klasyfikację i prognozowanie nowotworów 

 Wykonawcy: M. Pietrowska, K. Jelonek, M. Gawin, A. Kurczyk, A. Abramowicz, A. Włosowicz, 

M. Smolarz, I. Domińczyk, A. Krzywoń, P. Widłak,  we współpracy  z Zakładem Patologii Nowotworów, 

Zakładem Fizyki Medycznej, I Kliniką Radioterapii i Chemioterapii  

 

Za pomocą obrazowania molekularnego (metoda MALDI-MSI) porównano użyteczność proteomu 

i lipidomu raka głowy i szyi jako źródła potencjalnych biomarkerów odróżniających nabłonek prawi-

dłowy i zrakowacony [publikacja 1]. Za pomocą tego samego narzędzia porównano molekularną hete-

rogenność raków tarczycy w kontekście różnic między rakiem w lokalizacji pierwotnej i przerzutami 

do węzłów chłonnych (intra-tumor heterogeneity), oraz różnic między rakami u różnych pacjentów 

(inter-tumor heterogeneity) [publikacja 2]. Metodami spektrometrii mas scharakteryzowano proteom 

egzosomów uwalnianych przez komórki eksponowane na promieniowanie jonizujące [publikacja 3]. 

Porównano proteom egzosomów uwalnianych in vitro przez komórki raka głowy i szyi o różnym statu-

sie HPV, oraz oceniono znaczenie wybranych białek egzosomalnych na oddziaływania z komórkami 

układu immunologicznego [publikacja 4]. Testowano i optymalizowano metodę izolacji egzosomów 

z surowicy ludzkiej [publikacja 5]. Jednocześnie w ramach zadania przygotowano prace poglądowe 

dotyczące roli proteomu egzosomów w odpowiedzi na czynniki stresu komórkowego [publikacja 6], 

związku metabolomu egzosomów z funkcjami tych pęcherzyków w chorobach nowotworowych [publi-

kacja 7] oraz aspektów metodycznych analizy proteomicznej metodami MS preparatów surowicy i oso-

cza krwi [publikacja 8]. 

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

2017/27/B/NZ7/01833, 2018/28/T/NZ5/00188, oraz grantu NCBiR DZP/PBS3/247184/2014] 

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

Discrimination of normal oral mucosa from oral cancer by mass spectrometry imaging of proteins 

and lipids. J Mol Histol. 2019;50(1):1-10.  

2.  Gawin M, Kurczyk A, Stobiecka E, Frątczak K, Polańska J, Pietrowska M, Widłak P. Molecular 

Heterogeneity of Papillary Thyroid Cancer: Comparison of Primary Tumors and Synchronous Meta-

stases in Regional Lymph Nodes by Mass Spectrometry Imaging. Endocr Pathol. 2019 Oct 30. 

[Epub Ahead of print]  

3.  Abramowicz A, Wojakowska A, Marczak L, Lysek-Gladysinska M, Smolarz M, Story MD, Polan-

ska J, Widlak P, Pietrowska M. Ionizing radiation affects the composition of the proteome of extra-

cellular vesicles released by head-and-neck cancer cells in vitro. J Radiat Res. 2019; 60(3): 289-297.  
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4.  Ludwig S, Marczak L, Sharma P, Abramowicz A, Gawin M, Widlak P, Whiteside TL, Pietrowska 

M. Proteomes of exosomes from HPV(+) or HPV(-) head and neck cancer cells: differential enrich-

ment in immunoregulatory proteins, OncoImmunology. 2019;8(7): e1593808.  

5.  Smolarz M, Pietrowska M, Matysiak N, Mielańczyk Ł, Widłak P. Proteome Profiling of Exosomes 

Purified from a Small Amount of Human Serum: The Problem of Co-Purified Serum Components. 

Proteomes. 2019;7(2):E18. 

6.  Abramowicz A, Widłak P, Pietrowska M. Different Types of Cellular Stress Affect the Proteome 

Composition of Small Extracellular Vesicles: A Mini Review. Proteomes. 2019 May 23;7(2): E23. 

7.  Zebrowska A, Skowronek A, Wojakowska A, Widlak P, Pietrowska M. Metabolome of Exosomes: 

Focus on Vesicles Released by Cancer Cells and Present in Human Body Fluids. Int J Mol Sci. 

2019;20(14): E3461. 

8.  Pietrowska M, Wlosowicz A, Gawin M, Widlak P. MS-Based Proteomic Analysis of Serum and 

Plasma: Problem of High Abundant Components and Lights and Shadows of Albumin Removal. Adv 

Exp Med Biol. 2019;1073:57-76.  

1.1.3. Poszukiwanie nowych biomarkerów wrażliwości i oporności komórek nowotworowych 

na inhibitory FGFR przy zastosowaniu badań in vitro 

Wykonawcy: K. Lisowska, A. Cortez, K. Kujawa, M. Olbryt, P. Tudrej, K. Klyszcz 

 

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

farmaceutyczną CelonPharma. Zadanie realizowane w NIO-Gliwice dotyczy zbadania mechani-

zmów wrażliwości i oporności komórek nowotworowych na inhibitor FGFR oraz znalezienia no-

wych markerów predykcyjnych odpowiedzi na ten związek.  

W roku 2019 kontynuowano analizę danych z eksperymentu RNA-seq, wykonanego w celu porów-

nania profilów ekspresji genów w liniach komórkowych wrażliwych i opornych na inhibitor. Se-

kwencjonowanie wykonano w układzie eksperymentalnym obejmującym po dwie linie komórkowe 

dla trzech narządów (płuco, żołądek, pęcherz moczowy), każda linia w wariancie wrażliwym i opor-

nym na inhibitor. 

 
Wykonano również eksperyment mający na celu ocenę zmian liczby kopii (amplifikacji i delecji) 

w genomie komórek raka płuca - H1703, H1703, raka żołądka - SNU16, KATO III, i raka pęcherza - 
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RT-112, UM-UC-14. Analizowano komórki każdej linii w wariancie dzikim (wrażliwym na inhibitor) i 

wariancie opornym na CPL-304-110. Analizę wykonano techniką aCGH - porównawczej analizy ge-

nomowej w oparciu o mikromacierz SurePrint G3 Unrestricted CGH 60K array (Agilient Technolo-

gies). Ponadto, przeprowadzono analizę wyników aCGH, identyfikując regiony w których wystąpiła 

amplifikacja lub delecja fragmentów DNA oraz przypisano do tych regionów geny, które występują w 

tych obszarach. Następnie wykonano analizę ścieżek sygnałowych, których regulacja może być zmie-

niona w związku z zaobserwowanymi zmianami liczby kopii genów. W ramach realizacji zadania opu-

blikowane zostały dwie prace [publikacja 1 i publikacja 2]. 

[Realizacja grantu NCBiR: Strategmed-2 CELONKO] 

1. Tudrej P, Cortez AJ, Kujawa KA, Lisowska KM: Characteristics of in vitro model systems for ova-

rian cancer studies. Oncol Clin Pract 2019; 15(5):246-259. 

2. Tudrej P, Cortez AJ, Kujawa KA, Lisowska KM. Characteristics of in Vivo Model Systems for 

Ovarian Cancer Studies. Diagnostics 2019; 9(3):120. 

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

i transporterów z rodziny ABC, na toksyczność i skuteczność chemioterapii 

Wykonawcy: E. Grzybowska, J. Pamuła-Piłat, K. Tęcza, J. Łanuszewska, M. Mazur, M. Kalinowska-

Herok, L. Ponge,  I. Domińczyk, M. Olbryt, D. Butkiewicz, A. Fiszer-Kierzkowska, we współpracy 

z I KRTChT i Poradnią Genetyki Onkologicznej  

 

Celem analiz było określenie korelacji pomiędzy występowaniem polimorfizmów we fragmentach regu-

latorowych genów ADME, a wystąpieniem objawów toksyczności i objawów niepożądanych ze strony 

układu pokarmowego u chorych na raka piersi leczonych chemioterapią opartą na doksorubicynie, 5-

fluorouracylu i cyklofosfamidzie. Badania przeprowadzono techniką RFPL-PCR. Obecność polimorfi-

zmów w genach ABCB1 lub/i SULT4A1 u kobiet w wieku przedmenopauzalnym zwiększała ryzyko 

wystąpienia masywnych wymiotów w trakcie leczenia. Zaobserwowano gradację ryzyka nudności sko-

relowaną ze wzrostem liczby analizowanych polimorfizmów. U nosicielek czterech niekorzystnych 

wariantów genetycznych w genach ERCC4, SULTA4A1, DPYD, NOS3, ALDH5A1 ryzyko wystąpie-

nia nudności było wyższe niż u nosicielek z jednego lub dwóch polimorfizmów. Niepożądane efekty 

leczenia w postaci nudności czy wymiotów częściej występowały u pacjentek w wieku przedmenopau-

zalnym. 

Ponadto, wykonano analizę głębokiego sekwencjonowania wybranych genów w 45 próbkach czerniaka, 

pochodzących od pacjentów z różną odpowiedzią na terapię celowaną. Spośród 37 próbek zakwalifiko-

wanych do analizy w 28 (75,7%) zidentyfikowano zmiany genetyczne inne niż mutacja onkogenu 

BRAF. Obecność patogennych mutacji w DNA nowotworowym korelowała z odpowiedzią na kombi-

nowaną terapię celowaną. 
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W ramach zadania przygotowano cztery publikacje [opublikowana publikacja 1, oraz publikacji 2-4 na 

równych etapach prac redakcyjnych] 

[realizacja grantów NCN 2016/21/D/NZ5/01913 i 2018/02/X/NZ7/00606]. 

1. Huszno J, Kołosza Z, Grzybowska E. BRCA1 mutation in breast cancer patients: Analysis of pro-

gnostic factors and survival. Oncol Lett. 2019;17(2):1986-1995 

2. Huszno J, Kołosza K, Nycz-Bochenek M, Lisik M, Mazur M, Pamuła-Piłat J, Grzybowska E: The 

association between the presence of NOD2 mutation and clinicopathological factors according to pa-

tients age. Archives of Medical Sciences – w druku 

3. Pamuła-Piłat J, Tęcza K, Kalinowska-Herok M, Grzybowska E: Genetic 3’UTR variations and clini-

cal factors significantly contribute to survival prediction and clinical response in breast cancer pa-

tients, Scientific Reports – w redakcji po recenzjach 

4. Olbryt M, Pigłowski W, Rajczykowski M, Pfeifer A, Student S, Fiszer-Kierzkowska S: Genetic pro-

file of advanced melanoma samples resistant and sensitive to targeted therapy: Candidate mutations 

for predictive panel. Targeted Oncology – major revision. 

 

1.1.5. Udział makrofagów o fenotypie M2 w procesie tworzenia naczyń oraz progresji nowotwo-

rowej 

Wykonawcy: T. Cichoń, N. Kułach, R. Smolarczyk, M. Jarosz-Biej, E. Pilny, A. Hadyk, J. Czapla, 

S. Matuszczak, A. Szymańska-Żytecka, A. Zielińska 

 

Na podstawie uzyskanych wyników ustalono mechanizm naprawy uszkodzonych naczyń i włókien mię-

śniowych z wykorzystaniem ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu pochodzenia tłuszczowego 

(hADSC) . Wprowadzone do uszkodzonej kończyny (chirurgiczne podwiązanie tętnicy udowej) komór-

ki hADSC wydzielają IL-6, która aktywuje makrofagi M2 odpowiedzialne za naprawę uszkodzonych 

naczyń krwionośnych oraz włókien mięśniowych. Uzyskane w ramach zadania badawczego wyniki 

opublikowano w trzech pracach badawczych [publikacje 1-3].  

[Realizacja grantów NCN: 2015/17/N/NZ4/02738, 2018/29/N/NZ4/01689, 2018/02/X/NZ4/02331]  

1. Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Hadyk A, Skorupa A, Ciszek M, Krakowczyk Ł, Kułach N, 

Gillner D, Sokół M, Szala S, Cichoń T: Human ADSC xenograft through IL-6 secretion activates 

M2 macrophages responsible for the repair of damaged muscle tissue. Stem Cell Res Ther. 

2019;10(1):93. 

2. Czapla J, Matuszczak S, Kulik K, Wiśniewska E, Pilny E, Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Sirek T, 

Zembala MO, Zembala M, Szala S, Cichoń T: The effect of culture media on large-scale expansion 

and characteristic of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. Stem Cell Res Ther. 

2019;10(1):235.  
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3. Skorupa A, Ciszek M, Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Boguszewicz Ł, Krakowczyk Ł, Szala 

S, Sokół M, Cichoń T: Monitoring of diffusion properties and transverse relaxation time of mouse 

ischaemic muscle after administration of human mesenchymal stromal cells derived from adipose 

tissue. Cell Prolif. 2019;52(6):e12672.  

 

1.1.6. Ocena przydatności układu terapeutycznego: zrekombinowany wirus myksomatozy i me-

zenchymalne komórki macierzyste do niszczenia guzów nowotworowych 

Wykonawcy: J. Jazowiecka-Rakus, A. Sochanik, A. Rusin, A. Toma-Jonik, A. Zajkowicz, E. Małusecka, 

W. Fidyk 

 

W ramach zadania badawczego testowano różne warianty układu terapeutycznego, w którym jako no-

śnik onkolitycznego wirusa MYXV stosowano mezenchymalne komórki macierzyste (MSC). W ramach 

realizacji zadania przygotowano dwie prace [publikacja 1 i publikacja 2]. 

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

1. 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. Praca wysłana do Molecular Therapy: Oncolytics (Major 

Revision). 

2. Hadryś A, Sochanik A, McFadden G, Jazowiecka-Rakus J: Mesenchymal stem cells as carriers for 

systemic delivery of oncolytic viruses. Praca wysłana do European Journal of Pharmacology (Major 

Revision). 

 

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

i umieralności przed i po wprowadzeniu NPZChN (2006-2015) na Śląsku z uwzględnieniem naj-

ważniejszych czynników prognostycznych 

Kierownik: M. Sokół 

 

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

na raka jelita grubego 

Wykonawcy: T. Banasik, Z. Kołosza, B. Zemła 
 

Celem programu badawczego było oszacowanie zmian proporcji wyleczeń (cure fraction oraz mediany 

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

grubego i odbytnicy zdiagnozowane w latach 2000-2005 vs 2006-2016 w województwie śląskim. 

W Polsce Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrycia raka jelita grubego (PBP) jest zada-

niem w ramach narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach oportunistycz-

nego PBP od 2000 roku jest wykonywana bezpłatna kolonoskopia dla osób wolnych od symptomów 

raka jelita grubego w wieku 50-65 lat. Od 2012 roku w ramach populacyjnego PBP wysyłane są także 

imienne zaproszenia dla osób w przedziale wiekowym 55-64 lata. Ogólnopolski poziom odpowiedzi na 
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wysyłane zaproszenia na badania w ramach PBP był niski (1). W Polsce w latach 2000-2015 wykonano 

465 512 badań endoskopowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (http://pbp.org.pl, 

http:\pbp.wsgastro.pl).  

Dane o zachorowaniach na nowotwory złośliwe jelita grubego (C18 wg ICD10) i odbytnicy (C20 wg 

ICD10) w latach 2000-2016 uzyskano z Krajowego Rejestru Nowotworów, status życiowy chorych 

przyjętych do badania określono w dniu 31 grudnia 2017 r. Z wyjściowego zbioru danych wyłączono 

chorych rozpoznanych w badaniu autopsyjnym lub zarejestrowanych, jako przypadek DCO (co jest 

standardową procedurą w analizie przeżycia), chorych w wieku poniżej 15 lat i 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. 

Finalny zbiór przyjęty do badania liczył 21132 (100%) przypadków zachorowań na C18 i C20 (12499 

(59%) przypadków C18 i 8633 (41%) przypadków C20). Chorych klasyfikowano względem roku dia-

gnozy nowotworu (2000-2005 vs. 2006-2016), płci, wieku w chwili postawienia diagnozy nowotworu 

złośliwego jelita grubego lub odbytnicy (15-49, 50-64 i 65-84 lat), stadium zaawansowania nowotworu: 

miejscowego, regionalnego, uogólnionego i nieokreślonego oraz w podziale na 8 podregionów woje-

wództwa śląskiego w klasyfikacji jednostek terytorialnych NUTS-3. Badanie wyleczalności ograniczo-

no do 10 lat od diagnozy. 

Badanie wykonano w programie statystycznym Stata (StataCorp LP, v13.1) w oparciu o procedurę 

strsmix opracowaną dla modelu mieszanego przez Lamberta i wsp. (2, 3). Oszacowanie parametrów 

modelu mieszanego oparto o metodę największej wiarogodności dla danych niezgrupowanych.  

Procedura estymacyjna była porównywalna do zaproponowanej przez De Angelis i wsp. (4), jednakże 

została rozszerzona o oszacowanie parametrów rozkładu Weibulla (kształtu i skali). Wyniki statystycz-

nego badania modelu wyleczalności wyrażono proporcją chorych wyleczalnych i medianą czasu prze-

życia chorych niewyleczalnych.  

Tabela 1. Proporcja chorych wyleczalnych i mediana czasu przeżycia chorych niewyleczalnych na no-

wotwory złośliwe jelita grubego (C18 wg ICD-10) w dwu okresach kalendarzowych diagno-

zy: 2000-2005 i 2006-2016 według podregionów woj. śląskiego NUTS-3 

Podregiony 

woj.ślaskiego wg 

klasyfikacji NUTS-3 

Rok diagnozy 
Proporcja wyleczeń (%) Mediana czasu przeżycia w 

grupie niewyleczalnej (lata) 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

katowicki 2000-2005 40.7 42.0 1.2 1.3 
 2006-2016 44.8 46.1 1.1 1.2 

gliwicki 2000-2005 46.5 47.8 1.4 1.5 
 2006-2016 50.6 52.0 1.2 1.3 

bytomski 2000-2005 41.6 42.9 1.4 1.5 
 2006-2016 45.7 47.0 1.3 1.4 

rybnicki 2000-2005 46.2 47.5 1.4 1.5 
 2006-2016 50.3 51.6 1.3 1.4 

sosnowiecki 2000-2005 35.5 36.7 1.3 1.4 
 2006-2016 39.4 40.7 1.1 1.2 

tyski 2000-2005 44.0 45.3 1.5 1.6 
 2006-2016 48.1 49.5 1.4 1.5 

bielski 2000-2005 43.0 44.3 1.0 1.1 
 2006-2016 47.2 48.5 0.9 0.9 

częstochowski 2000-2005 46.2 47.5 1.5 1.6 
 2006-2016 50.3 51.6 1.3 1.4 

http://pbp.org.pl/
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Tabela 2. Proporcja chorych wyleczalnych i mediana czasu przeżycia chorych niewyleczalnych na no-

wotwory złośliwe odbytnicy (C20 wg ICD-10) w dwu okresach kalendarzowych diagnozy: 

2000-2005 i 2006-2016 według podregionów woj. śląskiego NUTS-3 

Podregiony 

woj.ślaskiego wg 

klasyfikacji NUTS-3 

Rok diagnozy 
Proporcja wyleczeń (%) Mediana czasu przeżycia w 

grupie niewyleczalnej (lata) 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

katowicki 2000-2005 31.0 32.9 1.9 1.7 
 2006-2016 34.4 36.4 1.8 1.6 

gliwicki 2000-2005 40.5 42.6 1.6 1.4 
 2006-2016 44.2 46.4 1.5 1.3 

bytomski 2000-2005 35.9 37.9 1.9 1.7 
 2006-2016 39.5 41.6 1.8 1.6 

rybnicki 2000-2005 38.0 40.2 1.9 1.7 
 2006-2016 41.7 43.9 1.8 1.6 

sosnowiecki 2000-2005 34.6 36.6 1.7 1.5 
 2006-2016 38.1 40.2 1.6 1.4 

tyski 2000-2005 38.1 40.2 1.9 1.7 
 2006-2016 41.8 44.0 1.8 1.6 

bielski 2000-2005 37.1 39.2 1.7 1.6 
 2006-2016 40.8 42.9 1.7 1.5 

częstochowski 2000-2005 40.2 42.4 1.8 1.7 
 2006-2016 44.0 46.2 1.8 1.6 
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Rycina1. Zmiany proporcji wyleczeń i mediany czasu przeżycia chorych niewyleczonych na nowotwory 

złośliwe jelita grubego i odbytnicy w dwu okresach kalendarzowych: 2000-2005 i 2006-2016. 

 

Wśród chorych na raka jelita grubego szansa wyleczenia w podregionie gliwickim, rybnickim i często-

chowskim była o ok. 25% większa niż w referencyjnym podregionie katowickim, a w podregionie so-

snowieckim o 20 % niższa. Przedstawione różnice były statystycznie istotne. Wśród chorych na raka 

odbytnicy szansa wyleczenia w podregionie gliwickim, rybnickim, tyskim i częstochowskim była więk-

sza (istotnie statystycznie), co najmniej o 35 % w odniesieniu do szansy wyleczenia w podregionie ka-

towickim.  

Zmiany proporcji wyleczeń i mediany czasu przeżycia chorych niewyleczalnych przedstawione na ryci-

nie 1 mogą sugerować tzw. „selektywną poprawę” leczenia tzn. poprawę leczenia najlepiej rokujących 

chorych niewyleczalnych. 
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Tabela 3. Proporcja chorych wyleczalnych i mediana czasu przeżycia chorych niewyleczalnych na no-

wotwory złośliwe jelita grubego (C18 wg ICD-10) w dwu okresach kalendarzowych diagno-

zy: 2000-2005 i 2006-2016 wg płci, wieku w chwili diagnozy i stadium zaawansowania.  

 

Województwo śląskie: 

 

Wiek w chwili 

diagnozy 

Stadium zaa-

wansowania 
Rok diagnozy 

Proporcja wyleczeń (%)  Mediana czasu przeżycia w 

grupie niewyleczalnej (lata) 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

15-49 miejscowe 2000-2005 66.0 66.9 2.9 2.8 
15-49 miejscowe 2006-2016 76.5 77.3 3.1 3.0 

15-49 regionalne 2000-2005 35.0 36.0 2.4 2.3 
15-49 regionalne 2006-2016 47.5 48.7 2.6 2.5 

15-49 uogólnione 2000-2005 4.0 4.2 1.1 1.1 
15-49 uogólnione 2006-2016 6.5 6.8 1.1 1.1 

15-49 nieokreślone 2000-2005 51.9 53.0 1.1 1.1 
15-49 nieokreślone 2006-2016 64.5 65.5 1.1 1.1 

50-64 miejscowe 
miejscowe 

 

2000-2005 65.6 66.6 2.9 2.8 
50-64 miejscowe 

miejscowe 
 

2006-2016 76.3 77.0 3.1 3.0 

50-64 regionalne 

regionalne 
 

2000-2005 34.7 35.7 2.4 2.3 
50-64 regionalne 

regionalne 
 

2006-2016 47.2 48.3 2.5 2.5 

50-64 uogólnione 2000-2005 3.9 4.1 1.0 1.0 
50-64 uogólnione 2006-2016 6.4 6.7 1.0 1.0 

50-64 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2000-2005 51.6 52.7 1.0 1.0 
50-64 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2006-2016 64.2 65.2 0.9 1.0 

65-84 miejscowe 

miejscowe 
 

2000-2005 61.4 62.5 2.1 2.1 
65-84 miejscowe 

miejscowe 
 

2006-2016 72.8 73.7 2.2 2.2 

65-84 regionalne 

regionalne 
 

2000-2005 30.7 31.7 1.8 1.8 
65-84 regionalne 

regionalne 
 

2006-2016 42.7 43.8 1.8 1.8 

65-84 uogólnione 2000-2005 3.3 3.4 0.7 0.7 
65-84 uogólnione 2006-2016 5.4 5.6 0.7 0.7 

65-84 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2000-2005 47.1 48.2 0.6 0.7 
65-84 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2006-2016 59.9 61.0 0.6 0.6 

 

Tabela 4. Proporcja chorych wyleczalnych i mediana czasu przeżycia chorych niewyleczalnych na no-

wotwory złośliwe odbytnicy (C20 wg ICD-10) w dwu okresach kalendarzowych diagnozy: 

2000-2005 i 2006-2016 wg płci, wieku w chwili diagnozy i stadium zaawansowania.  

 

Województwo śląskie: 

Wiek w chwili 

diagnozy 

Stadium zaa-

wansowania 
Rok diagnozy 

Proporcja wyleczeń (%)  Mediana czasu przeżycia w 

grupie niewyleczalnej (lata) 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

15-49 miejscowe 
miejscowe 

 

2000-2005 58.7 59.3 2.9 2.8 
15-49 miejscowe 

miejscowe 
 

2006-2016 67.5 68.1 3.1 2.9 

15-49 regionalne 

regionalne 
 

2000-2005 31.9 32.4 2.7 2.5 
15-49 regionalne 

regionalne 
 

2006-2016 40.7 41.3 2.9 2.7 

15-49 uogólnione 

uogólnione 
 

2000-2005 3.0 3.1 1.1 1.0 
15-49 uogólnione 

uogólnione 
 

2006-2016 4.4 4.5 1.2 1.1 

15-49 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2000-2005 37.7 38.3 1.4 1.2 
15-49 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2006-2016 47.0 47.7 1.5 1.3 

50-64 miejscowe 
miejscowe 

 

2000-2005 58.8 59.4 2.9 2.7 
50-64 miejscowe 

miejscowe 
 

2006-2016 67.7 68.2 3.0 2.9 

50-64 regionalne 

regionalne 
 

2000-2005 32.0 32.6 2.7 2.5 
50-64 regionalne 

regionalne 
 

2006-2016 40.8 41.5 2.8 2.7 

50-64 uogólnione 

uogólnione 
 

2000-2005 3.0 3.1 1.1 1.0 
50-64 uogólnione 

uogólnione 
 

2006-2016 4.4 4.5 1.2 1.1 

50-64 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2000-2005 37.9 38.5 1.3 1.2 
50-64 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2006-2016 47.2 47.9 1.5 1.3 

65-84 miejscowe 
miejscowe 

 

2000-2005 51.6 52.2 2.4 2.2 
65-84 miejscowe 

miejscowe 
 

2006-2016 61.0 61.6 2.5 2.3 

65-84 regionalne 

regionalne 
 

2000-2005 26.0 26.5 2.1 1.9 
65-84 regionalne 

regionalne 
 

2006-2016 34.0 34.6 2.3 2.1 

65-84 uogólnione 

uogólnione 
 

2000-2005 2.3 2.3 0.7 0.6 
65-84 uogólnione 

uogólnione 
 

2006-2016 3.3 3.4 0.8 0.7 

65-84 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2000-2005 31.3 31.8 0.9 0.8 
65-84 nieokreślone 

nieokreślone 
 

2006-2016 40.0 40.6 1.0 0.9 
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Efekt roku diagnozy, wieku i stadium zaawansowania badano w czterech modelach wyleczalności 

strsmix (dla każdej płci i umiejscowienia nowotworu z osobna). Szansa wyleczenia chorych na C18 

(mężczyźni i kobiety) i kobiet chorych na C20 w latach 2006-2016 wzrosła istotnie statystycznie o oko-

ło 70% w odniesieniu do lat 2000-2005, podczas gdy u mężczyzn chorych na C20 proporcja wyleczeń 

wzrosła o około 30%. Zaobserwowano silny (statystycznie istotny) efekt stadium zaawansowania na 

szanse wyleczenia. Szansa wyleczenia silnie malała wraz ze wzrostem stadium zaawansowania. Szansa 

wyleczenia chorych na raka jelita grubego i odbytnicy w regionalnym stadium zaawansowania była 

niższa około 70-80% zarówno u mężczyzn jak i kobiet w odniesieniu do szansy wyleczenia w stadium 

miejscowym. 

Chorzy w uogólnionym stadium choroby mieli najniższą szansę wyleczenia. Nie zaobserwowano staty-

stycznie istotnego efektu wieku na szanse wyleczenia chorych, jakkolwiek szansa wyleczenia w najstar-

szej grupie wieku była niższa o około 25% w odniesieniu chorych w najmłodszej grupie wieku.  

Proporcja wyleczeń stanowi istotny wskaźnik w ocenie zmian przeżycia chorych na nowotwory złośli-

we (w szczególności względem roku diagnozy) (5). Jakkolwiek modele wyleczalności można stosować 

do danych, dla których czasowy punkt wyleczalności (point of statistical cure) nie jest określony lub 

leży poza maksymalnym czasem badanego przeżycia, autorzy niniejszego badania nie zalecają wyko-

nywania analizy wyleczalności dla tego typu danych (6). 

Według aktualnej wiedzy autorów jest to pierwsze badanie statystycznej wyleczalności w oparciu 

o dane z populacyjnych rejestrów nowotworów w Polsce. Obecny etap badania wyleczalności koń-

czy realizację programu badawczego 2.1.1. przewidzianego na lata 2018-2019.  

 

Piśmiennictwo: 
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1999;18:441–54 

5 Othus M, Barliogie B, LeBlanc ML et all. Cure models as a useful statistical tool for ana-

lyzing survival. Clin Cancer Res 2012;18(14):3731-6 

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

timation 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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3.1. Genomiczne i proteomiczne profilowanie nowotworów tarczycy za pomocą badań 

wielkoskalowych dla oceny różnic między podtypami histologicznymi oraz ich kliniczną 

agresywnością 
Kierownik: B. Jarząb 

 

3.1.1. Opracowanie polskiego klasyfikatora molekularnego złośliwości guzów tarczycy 
Wykonawcy: 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 

 

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

gnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu kro-

kowego”, (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 osób wykonuje się rocznie około 20 000 operacji tarczycy i 

rozpoznaje się około 2 500 nowych przypadków raka tarczycy (2% wszystkich zachorowań na nowo-

twory złośliwe). W zdecydowanej większości guzki tarczycy mają charakter łagodny, ryzyko raka waha 

się w granicach 1-11%, średnio 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 rozpoznania-

mi są rutynowo kierowani do leczenia operacyjnego, chociaż u większości z nich, w pooperacyjnym 

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

niu histopatologicznym stwierdza się raka tarczycy, to w przypadku znacznego odsetka chorych, u któ-

rych 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, w których nie 

jest ono potrzebne, a z drugiej strony skierować 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 poprzez znane zmiany eks-

presji genów włączonych w proces karcinogenezy. Najnowsze badania potwierdzają korzyści z zasto-

sowania diagnostyki cytologicznej i molekularnej w wątpliwych przypadkach. W 2010 Chudova i wsp. 
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zaproponowali klasyfikator ekspresyjny (ang. gene expression classifier; GEC) do przedoperacyjnej 

diagnostyki guzków tarczycy. Kliniczna użyteczność klasyfikatora ekspresyjnego Afirma, należącego 

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

leżnych badaniach (Alexander 2012, Duick 2012, Harrel 2014, McIver 2014). W badaniu opublikowa-

nym 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“, „po-

dejrzenia 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 najczęst-

szych 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 prawdopodo-

bieństwa 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 re-

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

przyzwalająco do przedoperacyjnej diagnostyki molekularnej guzków tarczycy a klasyfikator ekspre-

syjny Afirma uzyskał akceptację Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i jest refundo-

wany przez amerykańskie towarzystwa ubezpieczeniowe jako element diagnostyki przedoperacyjnej 

guzków tarczycy, co pozwoliło na istotne ograniczenie liczby chorych kierowanych do operacji i zna-

czącą 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 porów-

naniu do standardowej oceny cytologicznej.  

Pierwszorzędowy punkt końcowy: poprawa jakości klasyfikacji mierzonej odsetkiem zmian popraw-

nie zakwalifikowanych jako łagodne lub złośliwe przy wykorzystaniu badania cytologicznego rozsze-

rzonego 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 bada-

nia) planowane jest zdefiniowanie algorytmu klasyfikatora molekularnego. Pierwszy etap badania za-
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kończono w 2017 roku. W prowadzonej obecnie fazie prospektywnej klasyfikacja oparta łącznie o wy-

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

badania cytologicznego u wszystkich chorych, poddanych obu badaniom 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 daw-

kach 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 ope-

racyjnemu. Dotyczy to zarówno chorych, u których wcześniej wykonana BACC dała wynik niejedno-

znaczny lub podejrzany a także tych, u których kliniczne cechy guzka wskazują na istotne ryzyko zło-

śliwości. 

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, zamra-

żany, a następnie w laboratorium centralnym jest wykonywana izolacja RNA, DNA i  badanie ekspresji 

genów technikami QPCR i mikromacierzy, sekwencjonowanie techniką Sangera i techniką NGS. Na 

podstawie klinicznych parametrów guzka, danych z badania cytologicznego, danych o ekspresji tran-

skryptów oraz obecności mutacji przeprowadzany jest test molekularny. 

 

Dotychczas w ZMNIEO wykonano 2 862 biopsji molekularnych oraz otrzymano z Ośrodków zewnętrz-

nych materiał pochodzący z 385 biopsji molekularnych.  

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

cego. Ośrodki uczestniczące w projekcie to: 1) Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2) Centrum Onkologii-

Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, 3) Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 

W okresie 2017-2018 r przeprowadzono ranking próbek zbioru uczącego, wykluczając z analizy próbki, 

w których jest wysoce prawdopodobne, że biopsja molekularna  nie trafiła w właściwą lokalizację lub 
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istnieją wątpliwości, co do lokalizacji guzka w materiale pooperacyjnym. Wykluczono ze zbioru uczą-

cego 11 próbek z rozpoznaniem pooperacyjnym nowotworu wywodzącego się z innych komórek niż 

komórka pęcherzykowa tarczycy tj. raka rdzeniastego 9 próbek oraz chłoniaka  2 próbki. 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). Na podstawie analizy profilu ekspresji genów wytypowano geny do 

klasyfikatora molekularnego.  

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

tarczycy jako łagodne i złośliwe w 93%. 

W latach 2017-2018  zgromadzono prospektywnie materiał do walidacji. Wyselekcjonowano w badaniu 

prospektywnym 605 próbek do walidacji, w tym 174 guzki z rozpoznaniem cytologicznym zmiany ła-

godnej (Bethesda II), 121 guzków z rozpoznaniem cytologicznym zmiany pęcherzykowej bliżej nieo-

kreślonej (Bethesda III), 126 guzków z rozpoznaniem cytologicznym podejrzenie nowotworu pęcherzy-

kowego (Bethesda IV), 79 guzków z podejrzeniem raka tarczycy (Bethesda V) i 105 guzków z rozpo-

znaniem cytologicznym raka tarczycy. 

W roku 2019 wyizolowano RNA dla wytypowanych próbek ze zbioru walidacyjnego i wykonano ilo-

ściową reakcję PCR dla wytypowanych próbek. 

 

Formy prezentacji wyników: 

 

Publikacje: 

 

Pfeifer A, Rusinek D, Żebracka-Gala J, Czarniecka A, Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Wojtaś B, 

Gielniewski B, Szpak-Ulczok S, Oczko-Wojciechowska M, Krajewska J, Polańska J, Jarząb B. Novel 

TG-FGFR1 and TRIM33-NTRK1 transcript fusions in papillary thyroid carcinoma. Genes Chromo-

somes Cancer. 2019 Jan 21. doi: 10.1002/gcc.22737. 

 

Oczko-Wojciechowska M, Kotecka-Blicharz A, Krajewska J, Rusinek D, Barczyńska M, Jarząb B, 

Czarniecka A. European perspective on the use of molecular tests in the diagnosis and therapy of thy-

roid neoplasms. Gland Surg 2019 http://dx.doi.org/10.21037.hs.2019.10.26. 

 

Czarniecka A, Woźniak G, Kropińska A, Jarząb B, Handkiewicz-Junak D. Surgical approach to differ-

entiated thyroid cancers (DTC) in children [Specyfika leczenia chirurgicznego zróżnicowanych raków 

tarczycy (ZRT) u dzieci].  Endokrynologia Polska 2019;70(4):357-366. DOI: 10.5603/EP.a2019.0033. 

http://dx.doi.org/10.21037.hs.2019.10.26
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Kukulska A, Krajewska J,  Gawkowska M, Paliczka-Cieslik E, Handkiewicz-Junak D, Kropińska A, 

Puch Z, Olczyk T, Roskosz J, Jarzab B. Thyroid remnant ablation with radioiodine (RAI) activity of 30, 

60, and 100 mCi in patients with differentiated thyroid cancer (DTC) – a prospective comparison of 

long-term outcomes. Publikacja przyjęta do druku w Archives of Medical Science (IF: 2.380). 

 

Kukulska A, Krajewska J, Kolosza Z, Paliczka-Cieslik E, Kropinska A, Pawlaczek A, Puch Z, Ficek K, 

Lisik T, Sygula D, Wygoda Z, Roskosz J, Wydmanski J, Jarzab B. The role of postoperative adjuvant 

radiotherapy in the local control in medullary thyroid carcinoma. Endocr Connect. 2019 Nov 1. pii: EC-

19-0387.R1. doi: 10.1530/EC-19-0387.  

 

Kim KJ, Kim SG, Tan J, 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. BRAF V600E status may facilitate 

decision-making on active surveillance of low-risk papillary thyroid microcarcinoma. Eur J Cancer. 

2019 Nov 29;124:161-169. doi: 10.1016/j.ejca.2019.10.017. 

 

Krajewska J, Jarzab M, Kukulska A, Czarniecka A, Roskosz J, Puch Z,  Wygoda Z, Paliczka-Cieslik E, 

Kropinska A, Krol A, Handkiewicz-Junak D, Jarzab B. Postoperative Radioiodine Treatment within 9 

Months from Diagnosis Significantly Reduces the Risk of Relapse in Low-Risk Differentiated Thyroid 

Carcinoma. Nucl Med Mol Imaging 2019; 5(53): 320-327. https://doi.org/10.1007/s13139-019-00608-8. 

  

Czarniecka A, Oczko-Wojciechowska M, Hajduk A, Zeman M, Jarzab B. Current surgical management 

in RET mutation carriers [Aktualne postępowanie chirurgiczne u nosicieli mutacji proto-onkogenu 

RET]. Endokrynologia Polska 2019;70(4):367-379. DOI: 10.5603/EP.a2019.0021. 

 

Monografie: 

 

Oczko-Wojciechowska M. Ocena zastosowania klasyfikatora molekularnego w guzków tarczycy 

w minimalnej ilości materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowej. Wydawnictwo: Polska Grupa 

Nowotworów Endokrynnych 2019. ISBN 978-83-952690-2-8 

 

Chmielik E. Przedinwazyjna forma raka brodawkowatego tarczycy (NIFTP w nowej klasyfikacji guzów 

tarczycy WHO 2017) w świetle sekwencjonowania nowej generacji – analiza patologiczno-

molekularna. Wydawnictwo: Polska Grupa Nowotworów Endokrynnych 2019. ISBN 978-83-952690-3-

5. 

 

https://doi.org/10.1007/s13139-019-00608-8
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Krajewska J. Inhibitory kinaz tyrozynowych w leczeniu zaawansowanego raka tarczycy. Wydawnictwo: 

Polska Grupa Nowotworów Endokrynnych 2019. ISBN 978-83-952690-0-4 

 

Streszczenia: 

 

Chmielik E, Jarząb M, Pfeifer A, Cieślicka M, Rusinek D, Paul P, Simek J, Rydzanicz M, Glodzik D, 

Zawadzki P, Stokowy T, Krajewska J, Płoski R, Jarząb B. Oczko-Wojciechowska M. Signatures of 

mutational processes in noninvasive follicular thyroid neoplasms with papillary-like nuclear features 

(NIFTPS). Eur Thyroid J 2019;8 (suppl 1):18 DOI: 10.1159/000501012. 42nd Annual Meeting of the 

European Thyroid Association. Budapest, Hungary. September 7–10, 2019 ISSN: 2235-0640 (Print) 

eISSN: 2235-0802 (Online) (prezentacja ustna). 

  

Rusinek D, Cieślicka M, Pfeifer A, Szpak-Ulczok S, Krajewska J, Kowalska M, Żebracka-Gala J, 

Tyszkiewicz T, Halczok M, Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Oczko-Wojciechowska M, Jarząb B, 

Czarniecka A. Gene expression profile of papillary thyroid carcinomas harbouring TERTP mutation – 

does it differ from gene expression profile of BRAF-positive PTCs? Eur Thyroid J 2019;8 (suppl 1):43 

DOI: 10.1159/000501012. 42nd Annual Meeting of the European Thyroid Association. Budapest, Hun-

gary. September 7–10, 2019 ISSN: 2235-0640 (Print) eISSN: 2235-0802 (Online) (plakat). 

 

Czarniecka A, Oczko-Wojciechowska M, Woźniak G, Zeman M, Maciejewski A, Rusinek D, Chmielik 

E, Stobiecka E, Jarząb M, Kotecka-Blicharz A, Krajewska J, Hajduk A, Jarząb B. Znaczenie badań mo-

lekularnych w optymalizacji strategii diagnostyczno-terapeutycznej u chorych na nowotwory tarczycy. 

Nowotwory - Journal of Oncology 2019; 69(suplement 1): 30. XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Warszawa 16-18.05.2019. Druga Nagroda za doniesienia plaka-

towe przyznana podczas Jubileuszowego XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 

w 2019 roku 

  

Oczko-Wojciechowska M, Pfeifer A, Kotecka-Blicharz A, Jarząb M, Kowalska M, Rusinek D, Tysz-

kiewicz T, Pawlaczek A, Czarniecka A, Chmielik E, Kalemba M, Olczyk T, Jarząb B, Krajewska J. 

Opracowanie klasyfikatora molekularnego do zastosowania w diagnostyce guzków tarczycy w mini-

malnej ilości materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowej. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 82-83.  

 

Krajewska J, Kukulska A, Paliczka-Cieślik E, Handkiewicz-Junak D, Olczyk T, Gawlik T, Kropińska 

A, Michalik B, Ledwon A, Jarząb B. Powikłania leczenia ukierunkowanego molekularnie u chorych na 

zaawansowanego raka tarczycy. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Tyreologicznego, Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 90-91. 
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Kotecka-Blicharz A, Czarniecka A, Kalemba M, Krajewska J, Pfeifer A, Jarząb B, Oczko-

Wojciechowska M. Efektywność decyzji klinicznych w przypadku zmian ogniskowych tarczycy miesz-

czących się w kategoriach niezdeterminowanych rozpoznań cytologicznych, w warunkach istniejących 

w Polsce narzędzi diagnostycznych. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII Zjazd Polskiego Towarzy-

stwa Tyreologicznego, Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 100-101.  

  

Chmielik E, Jarząb M, Pfeifer A, Cieślicka M, Rusinek D, Paul P, Simek J, Rydzanicz M, Stokowy T, 

Krajewska J, Lewandowska-Jabłońska E, Czarniecka A, Płoski R, Jarząb B, oczko-Wojciechowska M. 

Sygnatury mutacyjne w nieinwazyjnych nowotworach pęcherzykowych tarczycy z cechami jądra bro-

dawkowatego. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 

Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 121-122. 

  

Rusinek D, Cieślicka M, Pfeifer A, Tyszkiewicz T, Szpak-Ulczok S, Krajewska J, Kowalska M, Że-

bracka-Gala J, Halczok M, Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Oczko-Wojciechowska M, Jarząb B, 

Czarniecka A. Profil ekspresji genów raków brodawkowatych tarczycy z mutacją promotora genu 

TERT. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Byd-

goszcz 3-5.10.2019, 2019: 143-144.  

  

Rusinek D, Cieślicka M, Pfeifer A, Tyszkiewicz T, Szpak-Ulczok S, Czarniecka A, Krajewska J, Ko-

walska M, Żebracka-Gala J, Halczok M, Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Oczko-Wojciechowska M, 

Jarząb B. Profil ekspresji genów w raku brodawkowatym tarczycy zależnym od mutacji w promotorze 

genu TERT. Książka abstraktów „IV Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną” Centrum 

Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, str. 39-40, 4-5 kwietnia 2019, Warszawa 2019 (pre-

zentacja ustna). 

  

Kula D, Kalemba M, Puch Z, Kowalska M, Jarząb M, Sznajder D, Hejduk B, Steinhof-Radwanska K, 

Halczok M, Tyszkiewicz T, Cyplińska R, Jarząb B, Handkiewicz-Junak D. Związek wariantu 

c.444+1G>A i c.1100delC genu CHEK2 z rakiem brodawkowatym tarczycy. Książka abstraktów „IV 

Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną” Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodow-

skiej-Curie, str. 57-58, 4-5 kwietnia 2019, Warszawa 2019 (prezentacja ustna). 
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Sposób kontynuacji lub wykorzystania wyników zadania:  

Analiza danych klinicznych   pacjentów, od których materiał został wykorzystany do zbioru walidacyj-

nego. Analiza bioinformatyczna pozyskanego materiału w wyniku izolacji RNA z próbek pobranych 

podczas biopsji cienkoigłowej tarczycy. Ocena przydatności diagnostycznej opracowanego klasyfikato-

ra molekularnego na podstawie zbioru walidacyjnego. Zgłoszenie patentowe planowane jest na rok 

2020. 

 

3.1.2 Wykorzystanie genomicznego i proteomicznego profilowania nowotworów tarczycy za 

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

różnic między podtypami histologicznymi oraz ich kliniczną agresywnością̨ 

Wykonawcy: 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. Ze-

mbala-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, K. Samborski, 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. Wi-

dłak, A. Czarniecka 

 

Opis merytoryczny zadania 

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

dawkowatym, pęcherzykowym i oksyfinym 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.  

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 wie-

loletniej 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, progresję pomimo jodochwyt-

ności oraz brak sanacji po podaniu skumulowanej aktywności 600 mCi 131-I. Ta grupa chorych charak-

teryzuje się zdecydowanie gorszym rokowaniem – 10 i 15-letnie przeżycie całkowite wynosi odpowied-

nio 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 i potwierdzeniu roli kinaz tyrozynowych w patogenezie raka 

tarczycy. W chwili obecnej prowadzone są liczne badania II i III fazy, między innymi w ZMNiEO, oce-

niające skuteczność różnych inhibitorów kinaz tyrozynowych. Sorafenib jako pierwszy z tej grupy le-

ków został zarejestrowany do leczenia zaawansowanego raka tarczycy w 2013 w USA a w 2014 w Unii 

Europejskiej. 
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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 zasto-

sowania bardziej agresywnych metod terapeutycznych w celu poprawy rokowania i przeżycia całkowi-

tego.   

 

Materiał i metody badawcze 

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

nego raka tarczycy operowanych z tego powodu w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 

COI 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 

COI Gliwice (dostępny materiał histopatologiczny z guza pierwotnego), z której losowo wybrano 90 

chorych. Do grupy badanej włączono 30 chorych z rozpoznaniem raka tarczycy opornego na leczenie 

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

mi kinaz tyrozynowych. Natomiast pozostałe 60 chorych, 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 promieniotwór-

czym, stanowi grupę kontrolną.  

Następnie, w celu porównania profilu ekspresji genów w poszczególnych grupach dla poszukiwania 

ewentualnych markerów związanych z opornością na promieniowanie i wrażliwością na inhibitory ki-

naz tyrozynowych, wyizolowano RNA z bloczków parafinowych zawierających materiał histopatolo-

giczny z guza pierwotnego. W dalszym etapie rozpoczęto opracowywanie metodyki izolacji i przygo-

towania RNA z bloczków parafinowych umożliwiającej ocenę profilu ekspresji genów badanego mate-

riału. Z powodu nieuzyskania materiału nadającego się do badań mikromacierzowych zdecydowano się 

na przejście do materiału pobranego śródoperacyjnie. Materiał ten zebrała i opracowała klinicznie 

lek. Sylwia Szpak-Ulczok, która także wykonała dalszą analizę wyników mikromacierzowych.  

W pierwszym etapie analizy molekularnej oceniono profil ekspresji genów z użyciem platform mikro-

macierzowych u 44 chorych z rakiem brodawkowatym tarczycy (RBT), w tym 35 kobiet i 9 mężczyzn. 

Okres obserwacji wynosił 6-13 lat, mediana: 8 lat (Tabela 1 i 2). 

 

 

 

 

 



str. 31 

 

Tabela 1. Charakterystyka histopatologiczna i kliniczna grupy 44 chorych, w której przeprowadzono 1-szy etap 

analizy molekularnej 

 

 
 

Tabela 2. Analiza kliniczna chorych z przerzutami odległymi raka tarczycy, których śródoperacyjny wycinek raka 

tarczycy był poddany analizie mikromacierzowej w pierwszym etapie pracy 

 

Dalej do analizy włączono 125 (72+53) chorych z RBT. 

Grupa chorych poddanych reanalizie mikromacierzowej i dla których policzono wskaźniki TDS i BRS 

Z uwagi na niemożność wspólnej analizy różnych typów macierzy (przyczynę opisano poniżej w dziale 

opisującym tę metodę) oceny przeprowadzono na rozłącznych grupach chorych. Grupa pierwsza: 72 

chorych, u których wykonano analizę na mikromacierzach HG-U133A i HG-U133 Plus 2.0 (grupa ta 

obejmuje 44 chorych przedstawionych w analizie mikromacierzowej w pierwszym etapie badań). 

W powyższej grupie zdiagnozowano 14 osób z rozsianą chorobą nowotworową: 13 osób z przerzutami 

do płuc (w tym u 7 osób przerzuty niejodochwytne lub z utratą jodochwytności w trakcie leczenia), 

2 osoby z przerzutami do kości długich, 1 osoba z przerzutami do kości miednicy, 1 osoba z niejodo-
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chwytnymi przerzutami do wątroby. Czas obserwacji w tej grupie chorych wyniósł od 13 do 22 lat (me-

diana 16 lat). Charakterystyka kliniczna badanych grup pacjentów została przedstawiona w tabelach 3 i 

4. 

Tabela 3. Charakterystyka histopatologiczna i kliniczna 72 pacjentów, których badania mikromacierzowe RBT 

zostały poddane reanalizie oraz u których wyliczono wskaźniki TDS i BRS, korzystając z macierzy HG-U133A i 

HG-U133 Plus 2.0 

 
 

 

Tabela 4. Analiza kliniczna pacjentów z przerzutami odległymi, których próbki RBT poddano reanalizie na mi-

kromacierzach oraz u których wyliczono wskaźniki TDS i BRS, korzystając z macierzy HG-U133A i HG-U133 

Plus 2.0. 

 

 
 

Grupa druga pacjentów, u których wykonano analizę na mikromacierzach HuGene-1_0-st-v1 liczyła 53 

chorych. Większość stanowiły kobiety - 42 osoby (79%). W badanej grupie było 22 chorych (42%) 

z przerzutami odległymi, o następującej lokalizacji; płuca 18/22 (82%), kręgosłup i inne kości: 2/22 

(9%), ośrodkowy układ nerwowy: 2/22 (9%), grasica 2/22 (9%), wątroba: 1/22 (5%). U 6 chorych prze-

rzuty obserwowano więcej niż w jednej lokalizacji. U 3 pacjentów przerzuty były niejodochwytne od 

chwili rozpoznania (przypadki przerzutów do płuc i towarzyszące przerzuty do kości u jednej osoby 

a u drugiej do OUN). U 5 kolejnych pacjentów przerzuty do płuc utraciły swoją jodochwytność przy 

progresującej chorobie nowotworowej. Czas obserwacji w tej grupie chorych wyniósł od 8 do 13 lat 
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(mediana 11). Zestawienie danych klinicznych charakteryzujących powyższą grupę pacjentów zostało 

przedstawione w tabelach 5 i 6. 

 

Tabela 5. Charakterystyka histopatologiczna i kliniczna 53 pacjentów, których próbki RBT poddano reanalizie na 

mikromacierzach oraz u których wyliczono wskaźniki TDS i BRS, korzystając z macierzy HuGene-1_0-st-v1  

 

 
 

 

Tabela 6. Analiza kliniczna 22 pacjentów z przerzutami odległymi, których próbki RBT poddano reanalizie na 

mikromacierzach oraz u których wyliczono wskaźniki TDS i BRS, korzystając z macierzy HuGene-1_0-st-v1 
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Fragmenty utkania raka tarczycy zostały pobrane podczas tyreoidektomii przeprowadzanych u pacjen-

tów Centrum Onkologii - Instytutu w Gliwicach w latach 1997-2006. Wszystkie pochodziły z pierwot-

nego guza tarczycy, nie analizowano guzów przerzutowych. Wycinek utkania raka brodawkowatego 

tarczycy był bezpośrednio po pobraniu zamrażany na suchym lodzie, a potem przechowywany w za-

mrażarce w temperaturze - 80ÅãC. Przed izolacją materiału genetycznego z guza, jego fragmenty były 

poddawane ocenie patomorfologa celem potwierdzenia obecności raka brodawkowatego tarczycy. Oce-

na ta była niezależna od oceny histopatologicznej całego materiału pooperacyjnego wykonywanej dla 

potrzeb klinicznych pacjenta. 

Izolację całkowitego RNA z pooperacyjnego fragmentu raka brodawkowatego tarczycy (o masie około 

30 mg) przeprowadzono przy pomocy zestawu RNeasy Mini Kit (Qiagen) zgodnie z protokołem zale-

canym przez producenta. Podobnie powyższym zestawem oczyszczono uzyskane RNA. W następnej 

kolejności dokonano w spektofotometrze pomiaru stężenia i czystości RNA. Oznaczony w próbkach 

współczynnik A260/A280 mieścił się w przedziale 1,8-2,0, co świadczy o dobrej czystości uzyskanego 

RNA. Jakościową ocenę wyizolowanego RNA przeprowadzono za pomocą zestawu RNA 6000 Nano 

Kit (Agilent Technologies). W bioanalizatorze uzyskano elektroforegram, na którym dzięki pomiarowi 

fluorescencji otrzymano informację o jakości RNA. Oprogramowanie pozwoliło również uzyskać in-

formację o ilości całkowitego RNA. 

Mikromacierze zostały wykonane przez zespół pod kierownictwem dr n. med. Małgorzaty Oczko-

Wojciechowskiej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onko-

logii w Gliwicach. W badaniu wykorzystano mikromacierze oligonukleotydowe wysokiej gęstości fir-

my Affymetrix. Badanie było wykonane w odstępach czasowych z wykorzystaniem 3 typów mikroma-

cierzy: HG-U133A, HG-U133 Plus 2.0 oraz HuGene-1_0-st-v1. Badania oparte o mikromacierze odby-

wały się w kilku etapach na przestrzeni kilku lat. Konsekwencją rozłożenia w czasie jest zastosowanie 

kilku różnych typów mikromacierzy, co przyniosło za sobą konieczność zastosowania różnych metod 

analizy do ich oceny. Punktem wyjścia do analizy mikromacierzowej był całkowity RNA pozyskany 

z fragmentów raka tarczycy pobranych podczas operacji. Izolacja RNA odbyła się przy pomocy zestawu 

kolumn firmy Qiagen. W następnym etapie zsyntetyzowano dwuniciowe cDNA oraz cRNA. Procesy 

syntezy cDNA i cRNA wykonywano przy użyciu gotowych zestawów producenta mikromacierzy 

zgodnie z protokołem producenta (Rycina 1). 
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Rycina 1. Protokół wykonania oligonukleotydowej mikromacierzy DNA (część 1)  

 

 

 

W kolejnym etapie cRNA rozfragmentowano do długości ok. 200 par zasad w obecności jonów Mg2+ i 

przy wysokiej temperaturze. Uzyskany koktajl hybrydyzacyjny nakładano na mikromacierz. W środo-

wisku stworzonym przez bufor hybrydyzacyjny i odczynniki zapewniające specyficzność reakcji (BSA, 

Herring Sperm DNA) na macierzy dochodziło do hybrydyzacji ze specyficznymi sondami oligonukleo-

tydowymi tam zlokalizowanymi. Proces ten odbywał się w temperaturze 45ÅãC i trwał 16 godzin. Do 

mieszaniny hybrydyzacyjnej dodawano kontrole hybrydyzacji (B2 i 20 x Controls) dla sprawdzenia 

poprawności przebiegu reakcji. Po procesie hybrydyzacji mikromacierz była płukana w stacji płuczącej 

(Fluidic Stadion 450, Affymetrix) buforem z kompleksem streptawidyna-fikoerytryna. Streptawidyna 

ma zdolność łączenia się z biotyną znakowanego cRNA i przyłącza ze sobą fikoerytrynę, która ulega 

fluorescencji mierzonej w skanerze laserowym umożliwiając odczyt mikromacierzy. 

U chorych, u których wykonano analizę na mikromacierzach HG-U133A i HG-U133 Plus 2.0 (w sumie 

72 badania mikromacierzowe), analizy dokonano łącznie, na zbiorze poddanym wspólnej normalizacji. 

Mikromacierze HG-U133 (A lub 2.0), oprócz sekwencji idealnie dopasowanych do docelowego mRNA 

(ang. perfect match, PM), których jest zwykle 11 w pobliżu końca 3’ dla każdego genu, zawierają rów-

nież sekwencję, która w miejscu 13. zasady w sondzie zawiera niepasującą zasadę (sekwencja misma-

tch, MM) w celu oceny niespecyficznej hybrydyzacji. Między tym typem macierzy a kolejną generacją 

macierzy HuGene można zauważyć 3 główne różnice. Pierwsza dotyczy wielkości powierzchni, na 

której znajduje się tylko jeden rodzaj sond tzw. „feature”. Na macierzach typu HG-U133 zajmował on 

11 mikronów, a na macierzach HuGene tylko 5 mikronów. Drugą różnicą jest brak sekwencji typu 

mismatch na macierzach nowszej generacji. Brak lub obecność typowych sond MM wpływa na typ 

algorytmu zastosowanego do oceny sumarycznej ekspresji wszystkich sond z zestawu, jak również na 

ocenę tła. Ostatnia najważniejsza różnica dotyczy ilości sond nakierowanych na cel, czyli sekwencję 
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konkretnego transkryptu. W macierzach HG-U133 jest ich 11 i skupiają się one głównie wokół końca 

3’, a w macierzach HuGene, sondy w znacznie większej ilości rozmieszczone są wzdłuż całej sekwencji 

mRNA i znajdują się w prawie każdym eksonie mRNA. Takie różnice wymagają stosowania innych 

algorytmów normalizacji danych i ich oceny. Biorąc powyższe pod uwagę, w zbiorze danych uzyska-

nych na mikromacierzach HuGene-1_0-stv1 (nieznacznie różna procedura laboratoryjna, wg instrukcji 

producenta, szczegółowych danych nie przedstawiano), analizy dokonano odrębnie. 

Analizę kliniczną i molekularną przeprowadzono łącznie na grupie 189 pacjentów z rozpoznaniem raka 

brodawkowatego tarczycy. 

Wyniki 

Analiza zbiorów mikromacierzowych stanowi wyzwanie dla biologii molekularnej. Należy podkreślić, 

że jednocześnie porównuje się ekspresję wielu genów, a takie porównanie jest obciążone dużym ryzy-

kiem wyniku fałszywie dodatniego. Metody bioinformatyczne tej analizy rozwijały się powoli, równo-

legle z prowadzonymi badaniami. 

W pierwszym etapie do selekcji optymalnego zbioru genów wykorzystano zaawansowane techniki se-

lekcji oparte o maszyny wektorów podpierających (ang. Support Vector Machines), w tym opracowany 

algorytm selekcji genów z repróbkowaniem (Bootstrap-Based Feature Ranking, BBFR, Fujarewicz 

i Jarząb, 2007, (82). Analizy wykonano korzystając z własnych procedur opracowanych w środowisku 

Matlab.   

W drugim etapie analizy danych mikromacierzowych wykorzystano klasyczne techniki selekcji z suro-

wym oszacowaniem odsetka wyników fałszywie dodatnich. Wykorzystano test t, jako granicę istotności 

statystycznej ustawiając poziom p<0,001. Za każdym razem szacowano oczekiwaną liczbę wyników 

fałszywie dodatnich, oceniano globalną istotność różnicy oraz dla każdego z genów szacowano wartość 

FDR (ang. False Discovery Rate). Jako jednoznacznie istotne przyjęto wyniki o nieskorygowanym 

p<0,001 i części I, po zoptymalizowaniu składu grupy (72 chorych, w tym 14 chorych z przerzutami 

odległymi) oraz optymalizacji wykorzystywanych metod bioinformatycznych, połączono dane z mi-

kromacierzy HU-133A i HU-133 Plus 2.0. W analizowanym zbiorze uzyskano dane dla 12.136 sond 

reprezentowanych na obu generacjach mikromacierzy. Wykorzystano test t dla dwóch grup, z oszaco-

waniem globalnej istotności różnicy oraz oszacowaniem odsetka wyników fałszywie dodatnich. Nie 

wykorzystano modelu z losową wariancją ze względu na brak spełnienia założeń analizy (asymetria 

liczebności grup badanych).   

Z kolei, analizując zbiór danych z mikromacierzy HuGene-1_0-st-v1 porównano ekspresję genów w 21 

próbkach od chorych z przerzutami, w porównaniu do 31 chorych bez przerzutów. Ponieważ spełniono 

kryteria analizy testem t z porównaniem do losowej wariancji, wykorzystano tę metodę analizy. W zbio-

rze analizowano 33.297 zestawów sond, a w niektórych analizach odfiltrowano sondy o wariancji nie-

różniącej się od losowej, co pozwalało na analizę 11.392 zestawów sond.   
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Wskaźniki TDS i BRS  

Wskaźniki TDS i BRS zostały zaproponowane przez współautorów projektu The Cancer Genome Atlas 

(TCGA).  

Thyroid Differentiation Score (TDS) wskaźnik różnicowania tarczycowego mówiący o stopniu zróżni-

cowania raka tarczycy, został opracowany przez autorów TCGA na podstawie oceny ekspresji 16 ge-

nów uczestniczących w metabolizmie i funkcji tarczycy: - DIO1 (iodothyronine deiodinase 1), DIO2 

(iodothyronine deiodinase 2), DUOX1 (dual oxidase 1), DUOX2 (dual oxidase 2), FOXE1 (forkhead 

box E1),  GLIS3 (GLIS family zinc finger 3), NKX2-1 (NK2 homeobox 1), PAX8 (paired box 8), 

SLC26A4 ( solute carrier family 26 member 4), SLC5A5 (solute carrier family 5 member 5), SLC5A8 

(solute carrier family 5 member 8), TG (thyroglobulin), THRA (thyroid hormone receptor alpha), 

THRB (thyroid hormone receptor beta), TPO (thyroid peroxidase), TSHR (thyroid stimulating hormone 

receptor).  

Wskaźnik TDS został obliczony według wzoru zaproponowanego w przedstawionej powyżej publikacji: 

TDS = średnia log2 (krotność zmiany) dla 16 genów. 

BRAFV600E - RAS Score (BRS) wskaźnik podobieństwa do raka z mutacją BRAFV600E wg propozy-

cji autorów wyżej wspominanej publikacji oblicza się ze wzoru:  

BRS(t) = |v(t)-c(B)|2 - |v(t)-c(R)|-2 

gdzie: 

- v (t) jest wektorem wartości ekspresji mRNA 71 wytypowanych przez autorów genów w guzie (t) 

- odległość |x-y|2 jest znormalizowaną odległością euklidesową między wektorami ekspresji. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że obliczenia wskaźników TDS i BRS zostały wykonane przez dr n. 

tech. inż. Aleksandrę Pfeifer, wg autorskiej modyfikacji. Sposób obliczenia BRS zaproponowany przez 

autorów TCGA wymaga informacji czy w ocenianej próbce była obecna mutacja BRAFV600E lub mu-

tacja genów RAS. Obliczenie zmodyfikowanego wskaźnika BRS oparte jest o te same geny co BRS, ale 

nie wymaga informacji o statusie mutacyjnym próbek. 

Obliczanie zmodyfikowanego BRS: 

- mnożenie razy (-1) ekspresji genów znanych jako te o podwyższonym stężeniu w rakach BRAF - do-

datnich (z grupy 71 wytypowanych przez autorów TCGA), 

- obliczenie średniej ekspresji 71 wytypowanych genów, 

- centrowanie otrzymanych wartości. 

Interpretacja powyższego wskaźnika: 

- wysoka wartość BRS - podobieństwo do próbek z mutacją genów RAS (RAS-like), 
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- niska wartość BRS - podobieństwo do próbek z mutacją BRAFV600E (BRAFV600E-like). 

Obydwa powyższe wskaźniki zostały policzone na dużej grupie RBT analizowanych na mikromacier-

zach. Aby wykorzystać wszystkie dostępne dane mikomacierzowe obliczenia wskaźników TDS i BRS 

wykonano rozłącznie na dwóch różnych grupach chorych obejmujących łącznie 125 badań mikromacie-

rzowych. 

Analiza mikromacierzowa  

Analiza danych z mikromacierzy, oparta o takie metody statystyczne jak analiza wielogenowej selekcji 

opartej o repróbkowanie (ang. Bootstrap-Based Feature Ranking) pozwoliła na wyłonienie 89 genów 

znamiennie różniących się swoją ekspresją między grupami pacjentów z przerzutami odległymi i bez 

przerzutów.  

Zestawienie powyższych genów znajduje się w tabeli 7 i 8. 

Tabela 7. Wykaz genów wyselekcjonowanych w części pierwszej analizy mikromacierzowej  
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Tabela 8. Wykaz genów kandydatów do walidacji metodą QPCR 
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Na podstawie 28 genów wybranych do dalszej analizy metodą QPCR wykonano klasteryzację hierar-

chiczną, która podzieliła próbki raka tarczycy na 2 klastry (Ryc. 2). W klastrze kwalifikującym próbki 

RBT jako wolne od przerzutów były tylko przypadki wolne od rozsiewu choroby nowotworowej. Na-

tomiast w drugim klastrze znalazły się przypadki, które dały przerzuty odległe. Ponadto do tej grupy 

weszło kilka raków, które nie dały rozsiewu nawet w długim okresie obserwacji. 

Rycina 2. Klasteryzacja hierarchiczna w oparciu o 28 wybranych genów (kolor czerwony pacjenci z przerzutami 

odległymi, kolor niebieski pacjenci bez przerzutów odległych).  

 

 

 

Reanaliza dla próbek badanych na mikromacierzach HU-133A i HU-133 Plus 2.0  

Dokonano porównania ekspresji genów po poszerzeniu liczby chorych z pierwszego etapu, po zoptyma-

lizowaniu składu grupy oraz dokonaniu optymalizacji wykorzystywanych metod bioinformatycznych.   

W efekcie porównania grupy 14 chorych z RBT, który dał przerzuty odległe w stosunku do grupy 58 

chorych, gdzie przerzutów nie obserwowano, zidentyfikowano 19 transkryptów na nieskorygowanym 

poziomie istotności p<0,001. Biorąc pod uwagę, iż analiza prowadzona była na zbiorze około 12 tys. 

zestawów sond, oczekiwana liczba wyników fałszywie dodatnich wyniosła około 12. Poprzez porówna-

nie metodą globalnego testu istotności oszacowano, iż w tej populacji nie da się potwierdzić globalnej 

różnicy pomiędzy chorymi z przerzutami i bez przerzutów odległych raka brodawkowatego tarczycy 

(istotność w globalnym teście różnicy p = 0,16). Jedynie jeden transkrypt (dla genu IGFBP3) wykazy-

wał oszacowaną wartość FDR<5% (2,3%), przy relatywnie znacznej krotności różnicy (ponad dwukrot-

na różnica ekspresji między grupami, ekspresja genu była wyraźnie wyższa wśród chorych z zaawan-

sowaną postacią raka brodawkowatego (835 vs. 319 jedn., p=0,000002 bez korekcji na krotność porów-

nań, p=0,023 po korekcji metodą Bonferroniego) (Tab. 9). 
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Tabela 9. Wykaz 19 genów różniących się ekspresją w grupie chorych z przerzutami i bez przerzutów wyłonio-

nych w analizie statystycznej w drugim etapie analizy mikromacierzowej (grupa macierzy HU-133A i HU133 Plus 

2.0).  
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Rycina 3. Porównanie ekspresji 19 genów różniących się w obu grupach badanych (chorych bez przerzutów odle-

głych i z przerzutami) w drugim etapie analizy mikromacierzowej (grupa macierzy HU-133A i HU-133 Plus 2.0).  

Wykres typu mapy termicznej: 

 

 

Rycina 4. Porównanie ekspresji genów w obu grupach badanych (chorych bez przerzutów odległych  i z przerzu-

tami) w drugim etapie analizy mikromacierzowej (grupa macierzy HU-133A i HU-133 Plus 2.0).  Wykres typu 

MeV (porównanie krotności różnicy (oś X) do istotności statystycznej zmiany (oś Y). Na osi X krotność różnicy 

przedstawiono w postaci zlogarytmowanej przy podstawie 2, na osi Y wartość p w postaci zlogarytmowanej przy 

podstawie 10, po przemnożeniu przez -1. 

 

Reanaliza dla próbek badanych na mikromacierzach HuGene-1_0-st-v1  

Podobnej analizy dokonano na nowej grupie chorych na macierzach nowszej generacji Hu-Gene (licz-

niejsza grupa chorych z przerzutami RBT, zbalansowana liczebność grup). Z porównania obu grup uzy-

skano znacząco różnicę (302 geny o nieskorygowanym p<0,001, FDR dla tej grupy wyniosło poniżej 

5%, p<0,01 w globalnym teście różnicy). Biorąc pod uwagę ponad 32 tys. sond na mikromacierzy Hu-
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Gene, oczekiwana liczba wyników fałszywie dodatnich (32) jest znacznie niższa niż uzyskana różnica. 

Jednak, wyniki po analizie merytorycznej należy traktować z dużą ostrożnością - większość genów róż-

nicy stanowią transkrypty bez szerszej annotacji (w tym pierwszych 9 najbardziej istotnych zestawów 

sond na mikromacierzy), a krotność uzyskanych różnic jest niewielka (większość genów wykazuje róż-

nice ekspresji rzędu 10 - 15%). Na tym etapie analizy uzyskane wyniki potraktowano jako niepewne, 

wynikające ze zbyt małej skali różnic, by poddawać je analizie biologicznej lub walidacji, a samą różni-

cę między grupami zinterpretowano jako wątpliwą. W tabeli 18 przedstawiono 9 pierwszych transkryp-

tów w analizie oraz te transkrypty z całej listy 302 zestawów sond, dla których gen/transkrypt posiada 

annotację w bazach danych. 

Tabela 10. Lista transkryptów różniących się ekspresją w grupie chorych z przerzutami i bez przerzutów wyłonio-

nych w analizie statystycznej w drugim etapie analizy mikromacierzowej (grupa macierzy HuGene-1_0-st-v1). 
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Obliczenie wskaźników TDS i BRS  

Jak wspomniano wskaźnik TDS, mówiący o stopniu zróżnicowania raka tarczycy, został zaproponowa-

ny przez współautorów The Cancer Genome Altas (szczegóły jego obliczania opisane są w metodyce).  

Obliczenie TDS było konieczne dla sprawdzenia, czy raki brodawkowate nie różnią się stopniem zróż-

nicowania, a więc dla sprawdzenia, czy dobór grupy był prawidłowy.  

Aby wykorzystać wszystkie dostępne dane mikromacierzowe, obliczenia wskaźników TDS i BRS wy-

konano rozłącznie na dwóch różnych grupach chorych obejmujących łącznie 125 badań mikromacie-

rzowych. Rozłączność analizy wynikała z niemożności porównania różnych generacji mikromacierzy.  

Dla każdej badanej próbki w obu zbiorach (HG-U133A + HG-U133 Plus 2.0 oraz HuGene-1_0-st-v1) 

wyliczono obydwa wskaźniki: TDS i BRS. Wskaźniki te porównano w obydwu grupach między pacjen-
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tami z przerzutami odległymi i bez przerzutów. Zastosowano dwustronny test Wilcoxona, a za poziom 

istotności przyjęto α=0,05. Analizy przeprowadzono w środowisku R 3.6.0. 

 

Tabela 11. Porównanie istotności statystycznej między wskaźnikami TDS i BRS w obydwu analizowanych gru-

pach między pacjentami z przerzutami odległymi i bez przerzutów. 

  

Przyjmując poziom istotności α=0,05, nie wykazano istotnych statystycznie różnic w poziomach 

wskaźników TDS i BRS pomiędzy pacjentami z przerzutami i bez przerzutów. Wartości wskaźników 

TDS i BRS w poszczególnych grupach uwidoczniono na wykresach pudełkowych (Ryc. 5.1 - 5.4): 

 

Rycina 5.1 Zestawienie wartości wskaźnika TDS w grupie macierzy HG-U133A + HG-U133 Plus 2.0 

(diagram lewy - pacjenci bez przerzutów odległych, diagram prawy - chorzy z rozsiewem choroby). 

 

Rycina 5.2 Ryc. 15.2. Zestawienie wartości wskaźnika TDS w grupie macierzy HuGene-1_0-st-v1 (dia-

gram lewy - pacjenci bez przerzutów odległych, diagram prawy - pacjenci z rozsiewem choroby). 
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Interpretacja wyników badań  

Do badań mikromacierzowych w prognozowaniu przerzutów raka brodawkowatego tarczycy podcho-

dziliśmy bardzo optymistycznie. Widzieliśmy interesujące i praktyczne wnioski z badań dotyczących 

raka piersi. We wcześniejszych badaniach własnych oraz w piśmiennictwie obserwowaliśmy, że profil 

ekspresji genów w RBT jest stabilny, powtarzalnie różnicuje zmiany złośliwe od łagodnych i dzieli 

nowotwory w zależności od rodzaju mutacji kierunkowych. Ponieważ dysponowaliśmy największą 

opisaną w piśmiennictwie liczbą mikromacierzy wykonanych w guzach pierwotnych RBT, które dały 

przerzuty odległe (36 osób) mogliśmy liczyć na powodzenie naszych badań. Wnioski z naszych badań 

są jednak negatywne - nie dostrzegamy w profilu ekspresji genów raka brodawkowatego tarczycy wia-

rygodnej sygnatury genowej pozwalającej na przewidywanie u danego chorego wystąpienia przerzutów 

odległych. W naszych badaniach pragnęliśmy odkryć nowe czynniki molekularne pozwalające na trafne 

przewidywanie przebiegu choroby. Dlatego dołożyliśmy starań, aby wyłączyć z naszej grupy badanej 

raki o wyraźnych cechach histopatologicznych i molekularnych, wskazujących na niskie zróżnicowanie 

nowotworu, które jest uznanym, negatywnym czynnikiem prognostycznym. Naszym zdaniem, na osią-

gnięcie tego celu wskazuje porównanie wskaźnika TDS w obu grupach chorych. Wskaźnik TDS jest 

w tych grupach podobny. Jak już wspomniano, wskaźnik ten informuje o globalnej ekspresji genów 

tarczycowo-swoistych, a więc ocenia różnicowanie molekularne guzów nowotworowych. Gdyby różnił 

się między grupami oznaczałoby to, że do jednej z grup (prawdopodobnie do grupy z przerzutami odle-

głymi) wybraliśmy raki mniej zróżnicowane. Taki wniosek nie byłby ani ciekawy, ani oryginalny – 

oczywiste jest bowiem, że niższe zróżnicowanie raka jest czynnikiem negatywnym rokowniczo.  

Oryginalnym elementem powyższej analizy jest porównanie wskaźnika BRS u chorych z przerzutami 

raka brodawkowatego w stosunku do chorych niewykazujących przerzutów. Brak różnic w tym zakresie 

wskazuje, że czynnik ten nie ma znaczenia prognostycznego co do wystąpienia przerzutów odległych. 

Wnioski 

1. Porównanie wskaźników TDS w grupie chorych na raka brodawkowatego tarczycy w zależności od 

wystąpienia przerzutów odległych wskazuje, że rozwój choroby w tym kierunku nie wynika z odróżni-

cowania molekularnego guza. Jednocześnie brak różnic we wskaźnikach TDS potwierdza właściwy 

dobór chorych do naszego badania. 

2. Także wskaźnik BRS, informujący o stosunku fenotypu molekularnego raków BRAF- dodatnich 

i raków RAS- dodatnich nie przynosi informacji prognostycznej co do wystąpienia przerzutów odle-

głych w raku brodawkowatym tarczycy.  

3. Mimo włączenia do badania dużej liczby chorych na raka brodawkowatego i wielokrotnych analiz 

mikromacierzowych uważamy, że w profilu ekspresji genów raka brodawkowatego tarczycy nie można 

dostrzec wiarygodnej sygnatury przerzutowania. Taka sygnatura, nawet jeśli jest wyodrębnialna w pro-
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filu ekspresji genów, nie ma charakteru dominującego, ani nie może być przydatna w praktyce klinicz-

nej. 

Formy prezentacji wyników: Publikacja w przygotowaniu. 

Sposób kontynuacji lub wykorzystania wyników zadania: W kolejnym roku planowane jest podsu-

mowanie wyników w formie publikacji. 

 

Zadanie 3.1.3 Analiza metylacji komórek raka rdzeniastego tarczycy w kontekście mutacji 

inicjujących i czynników klinicznych  

Wykonawcy: M. Oczko-Wojciechowska, J. Żebracka-Gala, J. Krajewska, M. Cieślicka, A. Czarniecka, 

E.  Chmielik, A. Pawlaczek, R. Cyplińska, A. Pfeifer, D. Rusinek, D. Kula, M. Kowalska, E. Zembala-

Nożyńska, T. Gawlik, T. Tyszkiewicz, M. Halczok, A. Kotecka-Blicharz 

 

I.  

W pierwszym etapie badania wykonana została analiza poziomu metylacji 60 guzów raka rdzeniastego 

tarczycy pochodzących od 58 pacjentów. Wykazano, że wyselekcjonowane sondy CpG istotnie różnicu-

ją grupy próbek z różnymi mutacjami inicjującymi pod względem poziomu metylacji oraz różnymi 

wynikami leczenia.   

W dalszej kolejności zaplanowano szczegółową analizę różnicujących wysp CpG, które w następnym 

etapie zostaną przeznaczone do analizy w celu walidacji na niezależnym zbiorze próbek. 

 

II.  

Dodatkowo wykonano ocenę stopnia metylacji promotora genu MGMT w zależności od obecności mu-

tacji genów RET i RAS oraz wyniku leczenia.  Stopień metylacji pMGMT jest markerem odpowiedzi na 

terapię Temozolomidem (TEM) w glejakach. Ostatnie doniesienia literaturowe wskazują, że podobną 

korelację obserwuje się w nowotworach neuroendokrynnych. Z tego względu poddano analizie stopień 

metylacji CpG zlokalizowanych w obrębie promotora genu MGMT jak i sekwencji kodującej tego genu 

w raku rdzeniastym tarczycy. Badanie oparto o wcześniej wykonane badanie pełnego metylomu raka 

rdzeniastego tarczycy. Nie zaobserwowano różnic w poziomie metylacji promotora genu MGMT mię-

dzy próbkami raka rdzeniastego tarczycy z mutacją genu RET i RAS jak również nie zaobserwowano 

różnic w metylaji pMGMT w zależności od efektu leczenia. Jednakże wykazano różnicę, istotną staty-

stycznie, w stopniu metylacji sekwencji kodującej genu MGMT w próbkach, w których nie wykryto 

mutacji genów RET i RAS a próbkami, w których mutacja genów RAS jest obecna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

W dalszej kolejności podjęta zostanie próba weryfikacji na niezależnym zbiorze próbek uzyskanej róż-

nicy w metylacji genu MGMT. 

 

Projekt finansowany w ramach grantu NCBiR [MILESTONE]: STRATEGMED2/267398 

/4/NCBR/2015. 
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3.2. Molekularne i obrazowe rozpoznanie i monitorowanie nowotworów gruczołów wydzielania 

wewnętrznego oraz innych nowotworów w ocenie efektywności i toksyczności terapii. 

Kierownik: B. Jarząb  

 

Zadanie 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  
Wykonawcy: 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 dotychczasowych etapów trwania zadania badawczego (2017 - 2019) oceniono 

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

– w grupie  250 chorych z guzami chromochłonnymi/przywojakami. Mutacje chorobotwórcze 

stwierdzono u 25 chorych, co stanowi 10% wszystkich badanych. Odpowiednio u 8 chorych z guzem 

chromochłonnym stwierdzono mutację genu MAX, u 7 chorych z guzem chromochłonnym stwierdzono 

mutację genu TMEM 127, u 5 choRYCH z przyzwojakiem tarczycy stwierdzono mutację genu SDHA, 

u dwóch chorych mutację genu FH, u 1 chorego mutacje genu SDHAF2.  

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 załączeniu).  
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W oparciu o dane cząstkowe pochodzące z badanej grupy chorych przygotowano dwie publikacje we 

współpracy międzynarodowej (w załączeniu): 

 

Comparison of Pheochromocytoma-Specific Morbidity and Mortality Among Adults With Bilateral 

Pheochromocytomas Undergoing Total Adrenalectomy vs Cortical-Sparing Adrenalectomy. 

Neumann HPH, Tsoy U, Bancos I, Amodru V, Walz MK, Tirosh A, Kaur RJ, McKenzie T, Qi X, 

Bandgar T, Petrov R, Yukina MY, Roslyakova A, van der Horst-Schrivers ANA, Berends AMA, Hoff 

AO, Castroneves LA, Ferrara AM, Rizzati S, Mian C, Dvorakova S, Hasse-Lazar K, Kvachenyuk A, 

Peczkowska M, Loli P, Erenler F, Krauss T, Almeida MQ, Liu L, Zhu F, Recasens M, Wohllk N, 

Corssmit EPM, Shafigullina Z, Calissendorff J, Grozinsky-Glasberg S, Kunavisarut T, Schalin-Jäntti C, 

Castinetti F, Vlcek P, Beltsevich D, Egorov VI, Schiavi F, Links TP, Lechan RM, Bausch B, Young WF 

Jr, Eng C; International Bilateral-Pheochromocytoma-Registry Group. 

 JAMA Netw Open. 2019 Aug 2;2(8):e198898. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.8898. 

 

Natural history, treatment, and long-term follow up of patients with multiple endocrine neoplasia type 

2B: an international, multicentre, retrospective study. 

Castinetti F1, Waguespack SG2, Machens A3, Uchino S4, Hasse-Lazar K5, Sanso G6, Else T7, 

Dvorakova S8, Qi XP9, Elisei R10, Maia AL11, Glod J12, Lourenço DM Jr13, Valdes N14, Mathiesen 

J15, Wohllk N16, Bandgar TR17, Drui D18, Korbonits M19, Druce MR19, Brain C20, Kurzawinski 

T20, Patocs A21, Bugalho MJ22, Lacroix A23, Caron P24, Fainstein-Day P25, Borson Chazot F26, 

Klein M27, Links TP28, Letizia C29, Fugazzola L30, Chabre O31, Canu L32, Cohen R33, Tabarin 

A34, Spehar Uroic A35, Maiter D36, Laboureau S37, Mian C38, Peczkowska M39, Sebag F40, Brue 

T41, Mirebeau-Prunier D42, Leclerc L43, Bausch B44, Berdelou A45, Sukurai A46, Vlcek P47, 

Krajewska J5, Barontini M6, Vaz Ferreira Vargas C11, Valerio L10, Ceolin L11, Akshintala S48, Hoff 

A13, Godballe C15, Jarzab B5, Jimenez C2, Eng C49, Imai T50, Schlumberger M45, Grubbs E51, 

Dralle H52, Neumann HP44, Baudin E45. 

Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Mar;7(3):213-220. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30336-X. 

Epub 2019 Jan 16. Erratum in: Lancet Diabetes Endocrinol. 2019 Mar;7(3):e3. 
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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 
Wykonawcy: Z. Wygoda, M. Kalemba, J. Wydmański 

 

 

Wstęp 

 

Celem pracy była próba identyfikacji czynników mogących wpłynąć na obecność przerzutów do kośćca 

u pacjentów z rozpoznaniem raka stercza w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu, a także u pacjen-

tów ze świeżo rozpoznanym rakiem stercza, u których obserwuje się prawidłowe stężenie PSA. W wie-

loletniej obserwacji w trakcie wykonywania badań scyntygraficznych oraz ich opisywania zauważono, 

że u pewnego odsetka pacjentów z rozpoznaniem raka stercza obserwuje się obecność przerzutów po-

mimo niskiego stężenia PSA utrzymującego się w trakcie stosowanej terapii lub po jej zakończeniu. 

Skłoniło to autorów do zadania sobie pytania, czy możliwa jest identyfikacja czynników mogących 

wpływać na obecność przerzutów w badaniu scyntygraficznym, pomimo prawidłowego stężenia PSA 

w surowicy krwi. 

 

Materiał i metodyka 

Scyntygrafię kośćca wykonywano u wszystkich pacjentów po dożylnym podaniu 99mTc-MDP, wykonu-

jąc akwizycję planarną oraz SPECT klatki piersiowej i jamy brzusznej, w zależności od wyniku badania 

planarnego, w wybranych przypadkach wykonywano badanie hybrydowe SPECT-CT. 

 

Należy podkreślić, że nie oceniano zarówno fPSA jak i PSAratio, gdyż nie u wszystkich pacjentów były 

te badania wykonywane – znaczna grupa chorych była leczona poza Instytutem Onkologii, nie można 

jednak wykluczyć, że wartości te mogą mieć również istotne znaczenie dla prognozowania obecności 

przerzutów do kośćca. 

 

Analizie poddano grupę 35 pacjentów z rozpoznaniem raka stercza, wyłonionych spośród 261 chorych 

z tym rozpoznaniem, u których obserwowano obecność przerzutów do kośćca przy prawidłowym stęże-

niu PSA w surowicy, wyłonionych spośród badanych 261 pacjentów z obecnością przerzutów do kość-

ca. Wiek pacjentów wahał się od 56 lat do 81 lat, mediana 72 lata. 

 

Ze względu na fakt, iż w zależności od zastosowanego leczenia stężenie PSA może osiągać różne war-

tości wobec braku cech nawrotu choroby przyjęto, że u pacjentów po prostatektomii radykalnej stężenie 

PSA nie powinno przekraczać 1 ng/ml, u pacjentów po radykalnej radioterapii – 2 ng/ml, natomiast 

u pacjentów ze świeżo rozpoznanym rakiem stercza jako niskie stężenia przyjęto wartości do 10 ng/ml. 

 

 

 



str. 58 

 

W badanej grupie 35 pacjentów: 

I grupa: 8 pacjentów z rozpoznaniem raka stercza w trakcie diagnostyki 

II grupa: 12 pacjentów z rozpoznaniem raka stercza po przebytej prostatektomii 

III grupa: 15 pacjentów z rozpoznaniem raka stercza po radykalnej radioterapii. 

 

W grupie I u 5 pacjentów włączono hormonoterapię, w grupie II u 4 pacjentów prowadzono hormonote-

rapię, w grupie III u 11 pacjentów prowadzono hormonoterapią. 

 

Analizie poddano wynik badania histopatologicznego, oceniając liczbę ognisk w obrębie płatów tarczy-

cy, skalę Gleason oraz obecność nacieków pozatorebkowych. Chorych podzielono na następujące gru-

py: 

I grupa 1-6 ognisk raka w sterczu 

II grupa: 7-12 ognisk raka w sterczu 

III grupa: powyżej 12 ognisk raka w sterczu. 

Należy jednak podkreślić, że liczba tych ognisk nie była miarodajna do oceny ewentualnej korelacji 

z wynikiem badania scyntygraficznego ze względu na różnice jakościowe i ilościowe w biopsjach ster-

cza wykonywanych w różnych ośrodkach. 

 

W grupie I zidentyfikowano 12 pacjentów, w grupie II – 22 pacjentów, w grupie III – 1 pacjenta. 

 

Nacieki pozatorebkowe oceniano u pacjentów poddawanych prostatektomii, stwierdzając je u 5/12 pa-

cjentów (42%). 

 

Scyntygrafię kośćca wykonywano u wszystkich pacjentów po dożylnym podaniu 99mTc-MDP, wykonu-

jąc akwizycję planarną oraz SPECT klatki piersiowej i jamy brzusznej, w zależności od wyniku badania 

planarnego, w wybranych przypadkach wykonywano badanie hybrydowe SPECT-CT. 

U wszystkich 35 pacjentów obserwowano obecność przerzutów do kośćca, lokalizacje w kośćcu przed-

stawiały się następująco: 

- kręgosłup (piersiowy i lędźwiowy) -29 pacjentów (83%), 

- żebra – 21 pacjentów (60%), 

- obręcz barkowa – 8 pacjentów (23%), 

- obręcz miednicza – 24 pacjentów (69%), 

- kości kończyny górnej -12 pacjentów (34%), 

- kości kończyny dolnej 16 pacjentów (46%). 

 

Liczba ognisk przerzutowych w kośćcu wahała się od 4 do wartości niepoliczalnych, dominowały prze-

rzuty w liczbie 7-12. 
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W kontrolnej grupie pozostałych 226 pacjentów: 

I grupa: 56 pacjentów z rozpoznaniem raka stercza w trakcie diagnostyki 

II grupa: 92 pacjentów z rozpoznaniem raka stercza po przebytej prostatektomii 

III grupa: 78 pacjentów z rozpoznaniem raka stercza po radykalnej radioterapii. 

 

Analizie poddano wynik badania histopatologicznego, oceniając liczbę ognisk w obrębie płatów prosta-

ty, skalę Gleason oraz obecność nacieków pozatorebkowych. Wyłoniono następujące grupy pacjentów: 

I grupa 1-6 ognisk raka w sterczu 

II grupa: 7-12 ognisk raka w sterczu 

III grupa: powyżej 12 ognisk raka w sterczu. 

Należy jednak podkreślić, że liczba tych ognisk nie była miarodajna do oceny ewentualnej korelacji 

z wynikiem badania scyntygraficznego ze względu na różnice jakościowe i ilościowe w biopsjach ster-

cza wykonywanych w różnych ośrodkach biopsjach stercza. 

 

W grupie I zidentyfikowano 86 pacjentów, w grupie II – 135 pacjentów, w grupie III – 5 pacjenta. 

 

Nacieki pozatorebkowe oceniano u pacjentów poddawanych prostatektomii, stwierdzając je u 34/92 

pacjentów (37%). 

 

Wyniki i dyskusja 

U 35 pacjentów, u których obserwowano obecność przerzutów do kośćca, lokalizacje w kośćcu przed-

stawiały się następująco: 

- kręgosłup (piersiowy i lędźwiowy) -184 pacjentów (81%), 

- żebra – 177 pacjentów (78%), 

- obręcz barkowa – 45 pacjentów (20%), 

- obręcz miednicza – 181 pacjentów (80%), 

- kości kończyny górnej -53 pacjentów (23%), 

- kości kończyny dolnej 112 pacjentów (50%). 

 

Zestawiono powyższe dane pacjentów, dla oceny korelacji pomiędzy parametrami charakteryzującymi 

chorych a uzyskanymi wynikami scyntygrafii kośćca. W analizie statystycznej odnoszono wyniki grupy 

badanej 35 pacjentów do grupy pozostałych chorych – 226 osób, jako grupy kontrolnej. 

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono, by żaden z czynników (rodzaj przebytego leczenia, sto-

sowana hormonoterapia, stopień zaawansowania nowotworu) odgrywał istotną rolę jako czynnik pro-

gnostyczny pojawienia się przerzutów u pacjentów z utrzymującym się prawidłowym stężeniem PSA. 

Należy jednak podkreślić, że oceniane parametry definiują bardzo niejednorodną grupę chorych, leczo-

nych na przestrzeni kilkunastu lat, w trakcie których zmieniały się zarówno techniki operacyjne, jak i 
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technika radioterapii, od prostych technik wielopolowych po IMRT. Również wykonywane obecnie 

badania scyntygraficzne różnią się jakościowo dość znacząco od tych wykonywanych kilka lat temu, 

przede wszystkim ze względu nowsze skanery gamma. Retrospektywna analiza ukazała, że wykonane w 

przeszłości badania mogły ujawnić w badanej grupie 3 pacjentów, u których już wówczas drobne zmia-

ny występujące w kręgosłupie, traktowane jako zmiany na tle zwyrodnieniowo-zapalnym, obecnie są 

weryfikowane jak przerzuty do kośćca. 

Nie zaobserwowano korelacji pomiędzy wiekiem pacjenta z niskim stężeniem PSA, a obecnością prze-

rzutów do kośćca. 

Nie spostrzeżono również korelacji pomiędzy stężeniem PSA a lokalizacją zmian przerzutowych 

w kośćcu – najczęściej daje się zauważyć lokalizację w szkielecie osiowym, a także w kościach obręczy 

miedniczej, spotykana zarówno w grupie badanej, jak i u chorych z przerzutami z wysokim stężeniem 

PSA. 

 

Wnioski 

Przeprowadzona analiza nie pozwoliła na znalezienie korelacji pomiędzy ocenianymi czynnikami 

a obecnością przerzutów do kośćca. Należy jednak podkreślić, że  analiza była utrudniona przez zbyt 

dużą zmienność uzyskiwanych od pacjentów danych, ze względu zarówno na czas, w jakim byli lecze-

ni, jak i jakość badań HP oraz brak wyników fPSA i PSAratio. 

 

Należy rozważyć opracowanie badania prospektywnego, w którym wszystkie parametry, niezbędne do 

analizy zostaną zebrane zgodnie z protokołem, zgodnie z nim również winny być pozyskiwane informa-

cje od ośrodków leczących pacjenta. 

 

 

3.2.3. Raki endokrynne - analiza podłoża genetycznego i fenotypu  nowotworów złośliwych 

gruczołów dokrewnych. Próba standaryzacji postępowania diagnostycznego i terapeutycznego 
Wykonawcy: B. Jurecka-Lubieniecka, B. Michalik, P. Soczomski, K. Stępiński, A. Ledwon, A. Król, 

E. Paliczka-Cieślik, K. Hasse-Lazar, E. Zembala-Nożyńska, E. Chmielik, M. Oczko-Wojciechowska, 

M. Wyciślik  

 

 

W dotychczasowych badaniach analizą zostali objęci pacjenci z rozpoznaniem: rak przytarczyc, rak 

kory nadnerczy, nowotwory neuroendokrynne trzustki. 

 

1. Rak przytarczyc: w oparciu o pacjentów diagnozowanych i leczonych w Instytucie Onkologii  

utworzono dobrze scharakteryzowaną fenotypowo grupę obejmującą 52 pacjentów (największa grupa w 

Polsce). Wyniki analizy retrospektywnej zostały upublicznione w formie doniesień zjazdowych  oraz 

wykładów na konferencjach specjalistycznych (wykaz w załączeniu).  
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W bieżącym roku otwarto badanie prospektywne „Prospektywna ocena przebiegu choroby  

i skuteczności różnych sposobów leczenia dla weryfikacji standardów postępowania diagnostycznego i 

terapeutycznego u chorych z rozpoznaniem raka przytarczyc”. Aktualnie w przygotowaniu jest 

manuskrypt pierwszej publikacji. 

 

2. Rak kory nadnerczy: przygotowano retrospektywną analizę pacjentów diagnozowanych  

i leczonych w Instytucie Onkologii z rozpoznaniem raka kory nadnerczy. Celem badania jest ocena 

efektów stosowanej terapii mitotanem. Z grupy 89 chorych leczonych mitotanem utworzono kohortę 55 

pacjentów z dostępnymi wykresami stężenia mitotanu podczas terapii. U pacjentów prowadzona jest 

obserwacja przebiegu klinicznego choroby z oceną czasu do progresji PFS według obrazowania TK i 

NMR. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy:  

o stężeniu mitotanu w oknie terapeutycznym dla więcej niż 50% czasu leczenia  (grupa I) i  dla mniej 

niż 50%  (grupa II).  Celem tego badania była ocena skuteczności leczenia mitotanem u pacjentów z 

ACC. W związku z toczącą się dyskusją o skuteczności terapii mitotanem ACC, przeprowadziliśmy 

analizę retrospektywną. 17 osób (31% wszystkich pacjentów) zostało włączonych do grupy I. Grupa II 

składała się z 38 osób (69% wszystkich pacjentów). Wszyscy pacjenci byli obserwowani w równych 

odstępach czasu po rozpoczęciu terapii mitotanem. Skuteczność terapii była oceniana na podstawie 

porównań kolejnych badań CT i MRI zgodnie z RECIST 1.1. Po roku 60% pacjentów miało stabilną 

chorobę. W grupie I zaobserwowaliśmy stabilną chorobę w 82%,  23% (N = 4) z nich wykazywało 

regresję choroby (p <0,05). W grupie II, gdzie stabilna była choroba zaobserwowano tylko u 50% 

pacjentów. 

 

Podsumowując, nasze dane potwierdzają  wartość monitorowania stężenia o, p'DDD u pacjentów z 

ACC. Ponadto, nasze wyniki sugerują dodatkową korzyść polegającą na utrzymaniu terapeutycznego 

skupienia o, p'DDD podczas kuracji. Ponieważ inne opcje leczenia pacjentów z ACC są ograniczone, 

terapia mitotanem nadal  jest przedmiotem debaty opartej na spostrzeżeniach. 

 

Dotychczasowe  wyniki badań zostały zakwalifikowane do prezentacji plakatowej:  

Stępiński  K, Jurecka-Lubieniecka B, et al. Characteristics of factors affecting the survival of patients 

with adrenal cortical carcinoma treated with mitotane. Endocrine ABSTRACTS 2019, 18-21.05.2019, 

Lyon, France 

 

3. Nowotwory neuroendokrynne trzustki:  

Do analizy retrospektywnej włączono pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi trzustki zarówno 

sporadycznymi, jak i uwarunkowanymi rodzinnie. Z kohorty 169 pacjentów, którzy objęci są 

diagnostyką i terapią w Instytucie Onkologii od 1998 do 2019 roku wyodrębniono chorych z zespołami 

rodzinnymi, MEN1 i VHL, którzy uczestniczą aktualnie w prowadzonym badaniu prospektywnym. 
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Wyniki dotychczasowych analiz zostały przedstawione w formie publikacji oraz prezentacji 

zjazdowych: 

 

- Soczomski PW, Jurecka-Lubieniecka B, Rogozik N, Tukiendorf A, Jarząb B, Bednarczuk T. Multiple 

Endocrine Neoplasia type 1 in Poland: a two center experience. DOI: 10.5603/EP.a2019.0031 (IF: 

1.521). 

-Soczomski P, Jurecka-Lubieniecka B, et al. A case report of a family with MEN1 syndrome and renal 

cancer – should we change our thinking about typical MEN1 tumor? Abstract O29; 16th Annual Enets 

Conference in 2019; Barcelona, Spain 

 

Przygotowano wniosek grantowy na konkurs NCN OPUS18  

 

„Zbadanie mutacji somatycznych w wiodących nowotworzenie szlakach komórkowych guzów 

neuroendokrynnych trzustki (pNEN) i implikacje dla terapii tych nowotworów” - Kierownik projektu: 

Beata Jurecka-Lubieniecka 

 

 

 

3.3. Optymalizacja i indywidualizacja terapii przeciwnowotworowej w nowotworach układu wy-

dzielania wewnętrznego 

Kierownik: B. Jarząb 

 

3.3.1. Ocena wyników leczenia uzupełniającego jodem promieniotwórczym chorych na 

zróżnicowanego raka tarczycy pośredniego ryzyka nawrotu choroby nowotworowej- prospektywne 

badanie obserwacyjne 
Wykonawcy: D. Handkiewicz-Junak, A. Kluczewska-Gałka, D. Rusinek, J. Roskosz, A. Ledwon, 

E. Paliczka-Cieślik, A. Kropińska, Z. Puch, T. Olczyk, D. 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 ryzy-

ka są niejednoznaczne. Jednocześnie najnowsze zalecenia wprowadzają szereg nowych cech patomorfo-

logicznych (np. inwazja naczyniowa, wielkość przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych) i moleku-

larnych (mutacje BRAF, TERT) jako czynników prognostycznych, 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 w czasie dwóch lat od leczenia uzupełniają-

cego jodem promieniotwórczym  u chorych na zróżnicowanego raka tarczycy pośredniego ry-

zyka leczonych jodem. 

2. Ocena przydatności scyntygrafii poterapeutycznej w ocenie zaawansowania choroby nowo-

tworowej. 
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3. Ocena ryzyka nawrotu choroby w zależności od patomorfologicznych  

i molekularnych czynników prognostycznych.  

4. Ustalenie algorytmu monitorowania chorych. 

 

Badanie ma charakter prospektywnego badania obserwacyjnego do którego kwalifikowani są chorzy z 

rozpoznaniem zróżnicowanego raka tarczycy z grupy pośredniego ryzyka nawrotu choroby zakwalifi-

kowani do uzupełniającego leczenia 131-I.  

 

Do września 2019 do badania włączono 296 chorych. Docelowo planowane jest włączenie 350 chorych, 

co powinno mieć miejsce w I kwartale 2020. Większość chorych stanowiły kobiety 238 (85%) z rozpo-

znaniem raka brodawkowatego tarczycy 254 (92%). U ponad połowy chorych przyporządkowanie do 

grupy pośredniego ryzyka wynikało z naciekania tkanek miękkich poza tarczycowych (53%), lub mi-

kroprzerzutów do węzłów chłonnych (35%). W badaniach scyntygraficznych u  jednej chorej wysunięto 

podejrzenie mikrorozsiewu do płuc, u 1 przerzutów do kości oraz u 6 przerzutów do węzłów chłonnych.  

W ramach realizacji badania w roku 2019 nie przewidziano publikacji wyników. Pierwsze podsumowa-

nie wyników planowane jest na II/III kwartał 2020 r., przygotowanie publikacji w IV kwartale.  

 

3.3.3. Analogi somatostatyny w nowotworach neuroendokrynnych - zastosowanie w leczeniu 

izotopowym i w sekwencyjnym leczeniu antyproliferacyjnym, ocena celowości i skuteczności 

leczenia oraz poszukiwanie czynników prognostycznych 

Wykonawcy: A. Syguła, D. Handkiewicz-Junak, A. Kluczewska-Gałka, D. Rusinek, J. Roskosz, 

A. Ledwon, E. Paliczka-Cieślik, A. Kropińska, Z. Puch, T. Olczyk, D. Syguła 

 

Doniesienia literaturowe dotyczące kojarzenia leczenie analogami somatostatyny znakowanymi izoto-

powo oraz analogami ‘zimnymi’ w nowotworach neuroendokrynnych (NEN) są nieliczne. Jeszcze 

mniej doniesień dotyczy wskazań do natychmiastowego włączenia lub kontynuacji bioterapii analogami 

somatostatyny po zakończonym leczeniu izotopowym. Kolejnym istotnym elementem postępowania 

w nowotworach neuroendokrynnych poza łączeniem rożnych form terapii jest  monitorowanie i plano-

wanie dalszego postępowania uwzględniające  czynniki prognostyczne. W monitorowaniu leczenia 

chorych z rozpoznaniem NEN szeroko stosowane jest oznaczenie stężenia chromograniny A (CgA) 

nieswoistego markera wydzielanego z ziarnistości cytoplazmatycznych komórek neuroendokrynnych. 

W badaniu RADIANT-1 oceniającym skuteczność leku everolimus (inhibitor mTOR) w leczeniu NEN 

trzustki stwierdzono, że spadek o co najmniej 30% stężenia CgA jest korzystnym czynnikiem progno-

stycznym w leczonej populacji chorych. Brak jest jednak takiej oceny po leczeniu izotopowym chorych 

na nowotwory  neuroendokrynne. 
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Celem pracy jest: 

1. Ocena skuteczności leczenia izotopowego (DOTATATE znakowane izotopem 177Lu) nowotworów 

neuroendokrynnych  oraz wpływ konsolidacji leczenia izotopowego leczeniem ‘zimnym’ analogiem 

somatostatyny  na przebieg  choroby. 

2. Ocena toksyczności terapii izotopowej. 

3. Ocena wartości predykcyjnej chromograniny A w monitorowaniu efektów leczenia chorych 

z nowotworami neuroendokrynnymi. 

W roku 2019 wstępnie podsumowano wyniki, które zostały zaprezentowane na Kongresie ESMO 

w Barcelonie jako doniesienie plakatowe - nie stwierdzono istotnych różnic w czasie wolnym od pro-

gresji choroby u chorych leczonych analogami bezpośrednio po zakończeniu leczenia izotopowego, 

a grupą chorych, u których leczenie to włączano dopiero po wystąpieniu progresji. Wyniki zostały rów-

nież zaprezentowane również na podsumowującej sesji highlight ESMO 2019. 

W drugiej części badania przeanalizowano dane pochodzące od 91 chorych z NEN leczonych izotopo-

wo i bioterapia analogami somatostatyny, w celu oceny stężenia CgA jako czynnika prognostycznego. 

Na bieżącym etapie badania nie stwierdzono istotnej korelacji między spadkiem stężenia CgA, a odpo-

wiedzią na leczenie izotopowe.  

W roku 2020 planowane jest przygotowanie manuskryptu dotyczącego sekwencyjnego leczenia izoto-

powego i otrzymujących bioterapię analogami somatostatyny oraz uzupełnienie zebranych  

i podsumowanie danych dotyczących chromograniny A jako czynnika prognostycznego.  

Streszczenie: D. Handkiewicz Junak, A. Syguła, B. Jurecka-Lubieniecka, K. Hasse-Lazar, B. Jarzab. 

Treatment with somatostatin analogues after radiopeptide therapy. ESMO 2019. Annals of Oncology 

2019; 30(sup_5): v564-v573. Doi: 10.1093/annonc/mdz256 (IF: 14.196). 

 

3.4. Doskonalenie systemów klasyfikacji i oceny zaawansowania nowotworów w oparciu  

o wskaźniki molekularne i obrazowe 

Kierownik: Andrea d’Amico  

 

3.4.1. Analiza radiomiczna nowotworów głowy i szyi na podstawie obrazów PET-TK 

Wykonawcy: I. Gorczewska, D. Borys, P. Bzowski, K. Składowski, T. Rutkowski, O. Chrabański, 

A. Florczak, M. Turska-d’Amico, M. Di Pietro, B. Bobek- Billewicz, A. Wygoda, K. Dębiec, D. 

Księżniak-Baran, U. Dworzecka, D. Leś  

 

Wyniki wstępnych badań oparte zostały na analizie przeprowadzonej na grupie pacjentek,  

które wykonane miały badanie PET-CT z rozpoznaniem raka piersi i opublikowane w postaci dwóch 

prac konferencyjnych podczas kongresu EANM’19 (Barcelona).   
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Abstract 1: Determining the influence of patient’s positioning in prone/supine breast PET/CT 

examination on the selection of the contouring algorithm using radiomics features 

D. Borys1, I. Gorczewska1, K. Matusik2, M. Jarzab3, A. d’Amico1; 1Department of PET Diagnostics, 

Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Gliwice, 

POLAND, 2Silesian University of Technology, Gliwice, POLAND, 3III Department of Radiotherapy 

and Chemotherapy, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gli-

wice Branch, Gliwice, POLAND.  

Eur J Nucl Med Mol Imaging (2019) 46 (Suppl 1): S759  

 

Abstract 2: The comparison of radiomics features on FDG PET/CT acquisition between supine 

and prone position 

I. Gorczewska1, D. Borys2, M. Jarzab3, A. d’Amico1; 1Department of PET Diagnostics, Maria 

Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice, POLAND, 2Institute of 

Automatic Control, Silesian University of Technology, Gliwice, POLAND, 3III Department of Radio-

therapy and Chemotherapy, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncolo-

gy, Gliwice Branch, Gliwice, POLAND.  

Eur J Nucl Med Mol Imaging (2019) 46 (Suppl 1): S761  

 

W powyższych pracach w oparciu o grupę 225 pacjentek zbadano stabilność cech radiomicznych za-

równo pod wpływem ułożenia pacjentki podczas badania PET-CT, jak i doboru metody obrysu zmian 

podczas opisu badania. W badaniach wykorzystano oprogramowanie pyRadiomics do wyznaczenia 

cech radiomicznych oraz Philips IntelliSpace do wykonania obrysów zmian. Analiza statystyczna prze-

prowadzona została w oparciu  o nieparametryczny test Friedmana oraz test Wilcoxona. W obu bada-

niach wyodrębniono grupę cech radiomicznych wykazującą różnice istotne statystycznie w zależności 

od ułożenia oraz doboru algorytmu obrysu.   

 

Zaprezentowane prace są kontynuacją badań w ramach grantu NCBiR (STRATEG-

MED2/267398/4/NCBR/2015).  

 

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

jako czynniki odpowiadające za heterogenność guzów litych 

Kierownik: D. Lange  

 

3.5.1. Waskulogeneza i komórki macierzyste indukowane środowiskiem guza jako        

czynniki rokownicze raka jelita grubego w oparciu o wykorzystanie mikromacierzy tkankowych 
Wykonawcy: A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, M. Zeman, J. Młynarczyk-Liszka, E. Zembala-

Nożyńska, D. Lange 

 

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

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

wiedzią na leczenie i złym rokowaniem związanym z wystąpieniem przerzutów. 

 

Heterogenność guzów, w tym także raków jelita grubego sprawia, że zastosowanie tych sa-

mych metod leczenia do identycznych guzów pod względem histologicznym, TNM, czy gra-

dingu przynosi różne rezultaty. Możliwość ustalenia czynników warunkujących gorszą odpo-
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wiedź na leczenie czy też pojawienie się przerzutów pozwoliłaby na zastosowanie spersonali-

zowanych 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 prze-

rzutów do węzłów chłonnych) wydaję się być istotną obserwacją dla ustalenia czynników ro-

kowniczych i prognostycznych. 

 

Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie poddano 228 pacjentów leczonych z powo-

du raka jelita grubego, podzielonych na dwie zasadnicze grupy: RT(-) byli to pacjenci, którym 

najpierw usunięto guz, a potem zastosowano leczenie,  w tej grupie znalazły się przypadki  

z przerzutami do węzłów chłonnych (69 przypadków) i bez przerzutów (61 przypadków). Dru-

ga grupa byli to pacjenci u których zastosowano leczenie przedoperacyjne (RT(+)), w tej grupie 

także znaleźli się pacjenci podzieleni na dwie podgrupy ze względu na obecność przerzutów do 

węzłów chłonnych (50 przypadków) i RT(-), podgrupa pacjentów u których nie wystąpiły prze-

rzuty do węzłów, 48 przypadków. Materiał został poddany barwieniom immunohistochemicz-

nym :  

 na obecność naczyń chłonnych: D2-40, 

 krwionośnych: Cz. VII,  

 

Następnie zostały wykonane mikromacierze tkankowe (użyto urządzenia TMA Grand Master 

2.2), z których po wykonaniu bloczków parafinowych materiał został poddany barwieniom: 

 na obecność komórek macierzystych CD133 

 na obecność komórek inicjujących komórki guza (CXCR-4) 

 

Po wykonaniu barwień immunohistochemicznch wszystkie szkiełka mikroskopowe zostały 

zeskanowane i poddane automatycznej analizie obrazu.  

 

Do wykonania tego zadania użyto: 

Scaner 3DHISTEC PANORAMIC FLASH III, oprogramowanie 3D HISTEC CASE CENTER/ 

CASE VIEWER wersja 2.3.0/ quant center wersja 2.2.1 
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Tak przygotowany materiał w postaci obliczeń, został przekazany do analizy statystycznej. 

 

Przedstawione poniżej wyniki obejmują analizę statystyczną i wyniki oceny waskulogenezy 

(D2-40, Cz. VII) 

 

Tabela do badania została załączona ze względu na swój rozmiar do wersji elektronicznej ra-

portu. 

 

Ocenę normalności rozkładów otrzymanych wyników  dokonano na podstawie testu Shapiro-

Wilka i wykresów kwantyl-kwantyl. Dla danych o rozkładzie normalnym wyniki zostały 

przedstawione jako średnia ± odchylenie standardowe oraz dla danych odbiegających od roz-

kładu normalnego jako mediana oraz kwartyl dolny i górny Me (Q1–Q3). W celu poprawy sko-

śności rozkładów zastosowano transformację logarytmiczną. Do porównania analizowanych 

zmiennych zastosowano test t-Studenta dla zmiennych niezależnych a w przypadku rozkładów 

skośnych: nieparametryczne testy U Manna-Whitney’a oraz test ANOVA Kruskala-Walisa 

wraz z testem mediany. Za parametry istotne statystycznie uznawano zmienne, dla których po-

ziom istotności p był niższy niż 0,05. Obliczenia zostały wykonane z użyciem programów 

Statistica 13 wersja PL. Na wykresach pudełkowych (box-plot) zaznaczono medianę oraz 

kwartyle i przyjęto oznaczenia „wąsów” jako zakres wartości nieodstających. Znakiem kółka 

(o) oznaczono wartości odstające, gwiazdką (*) wartości ekstremalne.  

Zamiast analizy poszczególnych liczb przerzutów, dane zsumowano, i otrzymano dwie grupy - 

bez przerzutów 112 osób (46,7%) oraz z jednym bądź większą liczbą przerzutów 118 osób 

(51,3%). 
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Tabela liczności: węz ły_z_przerzutem N (Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony)

Klasa

Liczba Skumulow.

Liczba

Procent Skumulow.

Procent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

16

Braki

112 112 48,69565 48,6957

16 128 6,95652 55,6522

36 164 15,65217 71,3043

25 189 10,86957 82,1739

14 203 6,08696 88,2609

4 207 1,73913 90,0000

5 212 2,17391 92,1739

4 216 1,73913 93,9130

2 218 0,86957 94,7826

3 221 1,30435 96,0870

2 223 0,86957 96,9565

2 225 0,86957 97,8261

2 227 0,86957 98,6957

2 229 0,86957 99,5652

1 230 0,43478 100,0000

0 230 0,00000 100,0000

 

Tabela liczności: przerzuty_new (Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony)

Klasa

Liczba Skumulow.

Liczba

Procent Skumulow.

Procent

0

1

Braki

112 112 48,69565 48,6957

118 230 51,30435 100,0000

0 230 0,00000 100,0000
 

 

Czy jest związek 

1. między ilością naczyń (D2-40 i Cz.  VIII) a obecnością przerzutów (czy będziemy obserwowali 

wzrost czy spadek ilości naczyń chłonnych (D2-40) i  krwionośnych (cz. VIII) a obecnością 

przerzutów)  

 

 

 Brak przerzutów Przerzuty t p 

Objętość guza (cm3) 1,2 (0,8-1,5) 1,3 (0,9-1,5) 1,15 0,250 

FVIII Total count (pcs) 274,5 (216,0-427,0) 291,5 (221,0-376,0) 0,57 0,570 

FVIII Object frequency (pcs/mm2) 91,8 (75,0-142,3) 97,2 (73,8-125,3) 0,75 0,454 

D2-40 Total count (pcs) 154,0(104,0-270,0) 166,0 (109,0-254,0) 0,27 0,786 

D2-40 Object frequency (pcs/mm2) 51,3 (35,0-90,0) 55,3 (36,3-84,7) 0,31 0,756 

 

 

Nie wykazano różnic w ilości i objętości naczyń (D2-40 i Cz.  VIII) w zależności od wystąpienia prze-

rzutów. 
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Ramkowy   FVIII Total count pcs grupowane względem przerzuty_new

Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony 58v*230c
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Ramkowy   FVIII Object frequency pcs/mm2 grupowane względem przerzuty_new

Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony 58v*230c

 Mediana 

 25%-75% 

 Zakres nieodstających 

 Odstające

 Ekstremalne

0 1

przerzuty_new

0

100

200

300

400

500

600

F
V

II
I 
O

b
je

c
t 
fr

e
q
u
e
n
c
y
 p

c
s
/m

m
2

 
 

Ramkowy   D2-40 Total count pcs grupowane względem przerzuty_new
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2. Ilością naczyń a stopniem G? 

 G1 G2 G3 pANOVA 

Objętość guza (cm3) 15,6 (8,0-31,3) 15,8 (6,3-27,0) 21,4 (8,1-51,1) 0,367 

FVIII Total count (pcs) 292,0 (234,0-
373,0) 

279,0 (217,0-
395,0) 

274,0 (223,0-
398,0) 

0,756 

FVIII Object frequency 
(pcs/mm2) 

97,4 (78,0-124,4) 93,0 (73,0-132,0) 91,3 (74,3-132,6) 0,803 

D2-40 Total count (pcs) 170,0 (103,0-
286,0) 

159,0 (105,0-
266,0) 

154,0 (100,0-
225,0) 

0,749 

D2-40 Object frequency 
(pcs/mm2) 

56,7 (34,3-95,5) 53,0 (63,0-88,7) 51,3 (33,3-75,0) 0,693 

 

 

Nie wykazano statystycznych różnic w analizowanych parametrach w zależności od gradingu. 

 

3. Ilością naczyń a cechą T? 

 T0 T1 T2 T3 T4 pANOVA 

Objętość guza 

(cm3) 

4,2 

(3,4-30,0) 

2,1 

(2,1-3,6) 

13,5 

(5,6-
22,5) 

16,5 

(8,4-29,3) 

51,9 

(20,3-97,4) 
<0,01 

FVIII Total count 

(pcs) 

201,0 

(136,0-579,0) 

274,0 

(259,0-1045,0) 

294,0 

(230,0-
440,0) 

270,0 

(215,0-
373,0) 

345,5 

(268,0-395,0) 
0,257 

FVIII Object fre-
quency 

(pcs/mm2) 

136,0 

(67,0-193,0) 

91,3 

(86,3-348,3) 

98,0 

(76,7-
146,6) 

90,0 

(71,7-124,4) 

110,6 

(89,3-131,6) 
0,274 

D2-40 Total co-
unt 

(pcs) 

124,0 

(60,0-210,0) 

154,0 

(104,0-225,0) 

159,0 

(110,5-
242,5) 

160,0 

(104,0-
263,5) 

282,0 

(88,0-395,0) 
0,453 

D2-40 Object 
frequency 

(pcs/mm2) 

41,3 

(20,0-70,0) 

51,3 

(34,7-75,0) 

53,0 

(37,7-
80,8) 

53,3 

(34,3-87,8) 

94,0 

(29,3-131,7) 
0,483 

 

 

Wykazano istotne różnice w objętości guza w zależności od cechy T (p<0,01). Różnice wystąpiły po-

między wartościami T1 a T3 (p<0,05) oraz T1 a T4 (p<0,001) oraz T2 a T4 (p<0,05). 

Innych różnic w zależności od parametru T nie stwierdzono. 
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4. Ilością naczyń a wielkością guza? 

Nie wykazano statystycznej zależności pomiędzy objętością guza a liczbą FVIII (p=0,306; r=0,074).  

Nie wykazano statystycznej zależności pomiędzy objętością guza a gęstością FVIII (p=0,502; r=0,049). 

Nie wykazano statystycznej zależności pomiędzy objętością guza a liczbą D2-40 (p=0,409; r=0,060). 

Nie wykazano statystycznej zależności pomiędzy objętością guza a gęstością D2-40 (p=0,402; r=0,061). 

 

Wykres rozrzutu   FVIII_count_new względem obj_guza_new

Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony 59v*230c

FVIII_count_new  = 2,4459+0,029*x
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 obj_guza_new:FVIII_count_new:   y = 2,4459 + 0,029*x;  r = 0,0738; p = 0,3061;

r2 = 0,0055

Wykres rozrzutu   FVIII_frequency_new względem obj_guza_new

Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony 59v*230c

FVIII_frequency_new = 1,9825+0,0189*x
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 obj_guza_new:FVIII_frequency_new:   y = 1,9825 + 0,0189*x;  r = 0,0485; p = 0,5020;

r2 = 0,0024  
 

Wykres rozrzutu   D2_40_frequency_new względem obj_guza_new

Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony 59v*230c

D2_40_frequency_new = 1,7113+0,034*x
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 obj_guza_new:D2_40_frequency_new:   y = 1,7113 + 0,034*x;  r = 0,0602; p = 0,4092;

r2 = 0,0036

Wykres rozrzutu   D2_40_count_new względem obj_guza_new

Sosnowiec Tabela Jelita 081019-scalony 59v*230c

D2_40_count_new = 2,1828+0,0352*x
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 obj_guza_new:D2_40_count_new:   y = 2,1828 + 0,0352*x;  r = 0,0612; p = 0,4019;

r2 = 0,0037  
 

 

 

 

 

5. Ilością naczyń a cechą M? 

 

 M1 M0 t p 

Objętość guza (cm3) 20,1 (10,6-60,0) 15,6 (5,9-27,0) 2,82 <0,01 

FVIII Total count (pcs) 381,5 (324,0-545,0) 262,0 (208,0-355,5) 4,23 <0,001 

FVIII Object frequency (pcs/mm2) 127,2 (108,0-181,7) 87,3 (70,2-118,5) 4,18 <0,001 

D2-40 Total count (pcs) 190,0(105,0-358,0) 154,0 (103,0-254,0) 2,10 <0,05 

D2-40 Object frequency (pcs/mm2) 63,3 (35,0-119,3) 51,3 (34,7-84,7) 2,15 <0,05 
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Wykazano statystycznie istotne różnice w zależności od parametru M w objętości guza (p<0,01); ilości 

FVIII (p<0,001); gęstości FVIII (p<0,001) oraz liczbie D2-40 (p<0,05) i gęstości D2-40(p<0,05).    

 

Analiza zależności pomiędzy parametrami guzów i węzłów chłonnych a obecnością komórek CXCR-4 i 

CD133 nie została jeszcze dokończona.  

Analiza statystyczna została wykonana i będzie dokończona przez dr hab. n. farm. Elżbietę Chełmecką, 

adiunkta Zakładu Statystyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział w Sosnowcu. 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji.  

 

Badanie zostało zakończone. 

 

3.5.2. Ekspresja CD133 i ALDH-1 oraz neowaskulogeneza jako czynniki rokownicze w rakach 

piersi  

Wykonawcy: A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, K. Widera, J. Młynarczyk-Liszka, M. Środa, 

D. Lange 

 

3.6.2. Ocena „immunoscore” w rakach piersi jako czynnik o znaczeniu prognostycznym z zasto-

sowaniem mikromacierzy tkankowych 

Wykonawcy: A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, M. Śnietura, M. Turska-d’Amico, K. Widera, 

M. Śmieszek, J. Simek, A. Kopeć, R. Lamch, D. Lange 

 

Cel  

 

3.5.2.Ocena zależności obecności komórek macierzystych, ryzyka pojawienia się przerzutów 

i zjawiska waskulogenezy w guzach piersi i węzłach chłonnych. 

 

3.6.2 Ocena znaczenia prognostycznego ilości limfocytów CD3 i CD8 w rakach piersi i korela-

cji ich obecności z innymi ważnymi czynnikami rokowniczymi jak stan węzłów chłonnych czy 

podtyp molekularny. 

 

 

 

Uzasadnienie dla podjęcia badań 

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u  kobiet na całym świecie. Mimo ob-

szernej wiedzy i olbrzymiego doświadczenia w diagnostyce i terapii nadal wskaźniki zapadal-

ności i umieralności są zbyt wysokie. Podejmowane są próby korelacji różnych czynników 

kliniczno-patologicznych, które pozwolą lepiej poznać biologię guzów. Olbrzymia heterogen-

ność guzów, także w obrębie tych samych typów molekularnych sprawia, że stosowanie sche-

matów leczenia nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Po nadziejach związanych ze spersona-

lizowanym leczeniem, nowe,  niemal co roku ustalane poziomy ekspresji K i 67, czy zmiany 

w interpretacji ekspresji receptorów sterydowych wydają się nie być rozwiązaniem. Badania 
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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 nie wyjaśnionym. Ciekawe wydaje się powiązanie  wzmożonej 

waskulogenezy z obecnością komórek macierzystych w kontekście czynników złego rokowa-

nia 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. Ba-

dania ostatnich lat wykazały istotne znaczenie nacieku z limfocytów jako kolejnego czynnika 

prognostycznego, zwłaszcza w przypadkach raków o najgorszym rokowaniu (raków trójujem-

nych). Wykazano, że obecność nacieku powyżej 50% w stosunku do powierzchni guza ma 

znaczenie rokownicze. Biorąc pod uwagę, że stan węzłów chłonnych jest nadal najważniej-

szym pojedynczym czynnikiem rokowniczym, wydaje się być słuszne dokonanie analizy obec-

ności nacieku limfocytów  w różnych typach molekularnych z uwzględnieniem stanu węzłów 

chłonnych 

 

Materiał i metodologia badań 

 

Badanie miało charakter retrospektywny, objęło ostatecznie 72 przypadki raków piersi. Ze 

względu na podobieństwo zadań badawczych wykonanie ich w końcowej fazie  i analizę połą-

czono. 

Zebrane przypadki obejmowały materiał z biopsji gruboigłowej i pooperacyjny (21 przypad-

ków, które nie zostały poddane terapii przedoperacyjnej i posiadały węzły chłonne wolne i 51 

przypadków poddanych terapii neoadjuwantowej, z czego 25 miało przerzuty do węzłów 

chłonnych a u 26 stan węzłów chłonnych był wolny. Wszystkie pacjentki były operowane  

i diagnozowane w Instytucie Onkologii w Gliwicach, w latach 2006-2012. Materiał został wy-

brany i poddany ponownej ocenie histopatologicznej. Dużą trudnością w skompletowaniu ma-

teriału było zebranie jednolitej pod kątem histologicznym grupy pacjentek,  które miały w na-

szym 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. 

Ze wstępnie szacowanej liczby 100-150 analizie poddano ostatecznie 72 przypadki.  

Z materiału zostały wykonane mikromacierze tkankowe, następnie wykonano barwienia im-

munohistochemiczne, tak przygotowane szkiełka mikroskopowe zostały zeskanowane i podda-

ne automatycznej ocenie. Do wykonania tych czynności użyto: 

Scaner 3DHISTEC PANORAMIC FLASH III, oprogramowanie 3D HISTEC CASE CENTER/ 

CASE VIEWER wersja 2.3.0/ quant center wersja 2.2.1 
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Tak przygotowany materiał w postaci obliczeń został przekazany do analizy statystycznej: 

 

a) Tabela do badania została załączona ze względu na swój rozmiar do wersji elektronicz-

nej raportu. 

 

b) Analiza statystyczna 

 

Badane piersi zostały podzielone na 3 grupy: 

I grupa ( 21 przypadków) to przypadki które nie były poddane ani leczeniu chemioterapią i ani 

radioterapią.  W tych przypadkach wszystkie węzły chłonne były wolne od przerzutów. 

II grupa (26 przypadków) to przypadki które były leczone chemioterapią, a we wszystkich 

przypadkach węzły były wolne. 

III( 25 przypadków) grupa obejmowała przypadki u których była chemioterapia i węzły chłon-

ne we wszystkich przypadkach były zajęte przez przerzuty. 

Ze względu na podobieństwo analiz dane dwóch zadań badawczych ( 3.5.2 i 3.6.2 zostały wy-

konane i przedstawione razem) 

Obliczenia obejmują CD3, CD8 jako obraz komórek zapalnych 

CD133, CD44, ALDH1 to markery komórek macierzystych, które mają towarzyszyć nowotwo-

rom.  

Podane w tabeli wyliczone dane liczbowe są przeciętną liczbą komórek (wybarwionych danym 

markerem) przypadającą  na 1 mm kwadratowy tkanki nowotworu. 

 

Obliczenia dotyczące vasculogenezy nie zostały jeszcze dokończone 

 

Analiza statystyczna 

Ocenę normalności rozkładów otrzymanych wyników  dokonano na podstawie testu Shapiro-Wilka i 

wykresów kwantyl-kwantyl. Dla danych o rozkładzie normalnym wyniki zostały przedstawione jako 

średnia ± odchylenie standardowe oraz dla danych odbiegających od rozkładu normalnego jako mediana 

oraz kwartyl dolny i górny Me (Q1–Q3). W celu poprawy skośności rozkładów zastosowano transforma-

cję logarytmiczną. Do porównania analizowanych zmiennych zastosowano test t-Studenta dla zmien-

nych niezależnych a w przypadku rozkładów skośnych: nieparametryczne testy U Manna-Whitney’a 

oraz test ANOVA Kruskala-Walisa wraz z testem mediany. Za parametry istotne statystycznie uznawa-

no zmienne, dla których poziom istotności p był niższy niż 0,05. Obliczenia zostały wykonane z uży-

ciem programów Statistica 13 wersja PL. Na wykresach pudełkowych (box-plot) zaznaczono medianę 

oraz kwartyle i przyjęto oznaczenia „wąsów” jako zakres wartości nieodstających. Znakiem kółka (o) 

oznaczono wartości odstające, gwiazdką (*) wartości ekstremalne.  
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Interesujące nas analizy: 

Korelacja CD3 i CD8 razem i osobno z cechą , podobnie markery komórek macierzystych CD133, 

CD44, ALDH1, który z nich jest najlepszym wskaźnikiem ( tzn. który wybarwił największą liczbę ko-

mórek) i  korelacja każdego z osobna i razem z T, N, G, przebytym leczeniem. 

 

1. G (1,2,3) 

UWAGA: tylko 3 przypadki G0 – test Kruskala-Wallisa 

 G0 G1 G2 G3 p 

CD3 1454,8 

(575,2-7463,5) 

1599,7 

(374,2-3666,3) 

2746,8 

(1211,6-4581,5) 

1266,8 

(317,5-4125,0) 

0,413 

CD8 856,2 

(475,4-1837,0) 

1699,6 (598,4-

3033,9) 

1752,0 

(10512,0-3217,1) 

1315,1 

(650,6-2258,4) 

0,4688 

CD3+CD8 3291,8 

(1050,6-8319,7) 

2604,3 

(1647,3-6558,1) 

5017,2 

(2638,2-7515,3) 

2664,0 

(913,3-6383,4) 

0,4297 

CD133 798,0  

(537,7-1045,1) 

5050,7 

(2650,1-6759,2) 

5455,3 

(3124,2-6583,7) 

5737,9 

(3084,4-8863,7) 

<0,05 

CD44 0,0 

(0,0-173,6) 

175,2 

(0,0-934,4) 

298,7 

(9,6-2357,9) 

364,8 

(0,0-4937,5) 

0,384 

ALDH1 140,7 

(31,4-389,9) 

208,9 

(121,6241,5) 

117,1 

(42,1-312,8) 

101,1 

(28,6-171,3) 

0,170 

 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w parametrach CD3, CD8 oraz sumarycznym parametrze 

CD3+CD8 w zależności od gradingu. 

Nie wykazano różnic w ilości wybarwionych komórek dla markerów CD44 oraz ALDH1. Stwierdzono 

natomiast statystycznie istotne różnice w ilości wybarwionych komórek na mm2 dla markera CD133 

(p<0,05). Wykazano statystycznie istotne różnicę pomiędzy parametrem CD133 dla G0 oraz G3 

(p<0,05) - rysunek poniżej. 
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Ramkowy    CD133 grupowane względem grading

piersi tabela nowa_bezTX 28v*70c

 Mediana 

 25%-75% 

 Zakres nieodstających 

G0 G1 G2 G3

grading

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

C
D

1
3
3

 

 

2. Czy ilość CD3 i CD8 ma związek z leczeniem ( chemioterapią) 

 

 ChT =1 

N=50 

Cht=0 brak 

N=20 

T p 

CD3 2446,1 (412,4-6583,5) 1538,5 (939,1-3595,3) 0,592 0,556 

CD8 1837,0 (754,9-3224,7) 1277,5 (715,8-2039,2) 1,272 0,208 

CD3+CD8 4407,8 (1667,8-8577,5) 2843,4 (2020,9-5705,8) 1,086 0,281 

CD133 3885,1 (2628,8-6499,1) 5979,8 (5291,7-7572,6) 2,846 <0,01 

CD44 251,0 (0,0-4937,5) 260,5 (0,0-676,2) 0,693 0,491 

ALDH1 113,3 (42,1-312,8) 167,7 (99,0-235,4) 0,764 0,447 

 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w CD3, CD8 oraz sumie CD3+CD8 w zależności od zasto-

sowania chemioterapii. 

Nie wykazano różnic w ilości wybarwionych komórek dla markerów CD44 oraz ALDH1. Stwierdzono 

natomiast statystycznie istotne różnice w ilości wybarwionych komórek na mm2 dla markera CD133 

(p<0,01). Osoby po chemioterapii miały przeciętnie niższe liczby wybarwionych markerem CD133 

komórek niż osoby bez chemoterapii. 
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Ramkowy    CD133 grupowane względem ChT

piersi tabela nowa_bezTX 28v*70c

 Mediana 

 25%-75% 

 Zakres nieodstających 

 Odstające

1 0

ChT

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

C
D

1
3
3

 

 

 

 

 

3. z cechą T,  z bazy usunięto pacjenta z Tx i połączono grupę T3 iT4 

 

 T0 T1 T2 T3 p 

CD3 1454,8 

(575,2-7463,5) 

2033,2 

(412,4-5481,9) 

2253,8 

(1017,5-3529,2) 

1153,6 

(317,5-3715,6) 

0,949 

CD8 856,2 

(475,4-1837,0) 

1583,9  

(650,6-3217,1) 

1615,6 

(1298,9-2622,0) 

1193,2 

(358,9-3016,7) 

0,589 

CD3+CD8 3291,8 

(1050,6-8319,7) 

3135,1 

(1554,2-8577,5) 

4103,2 

(2341,6-5708,8) 

1781,3 

(824,4-6391,1) 

0,903 

CD133 798,0 

(537,7-1045,1) 

5483,2 

(3031,8-7561,2) 

4282,7 

(2822,9-6671,5) 

4285,4 

(3010,3-5902,8) 

<0,05 

CD44 0,0  

(0,0-173,6) 

236,9 

(0,0-4937,5) 

296,8 

(53,6-6671,5) 

316,6 

(6,3-39645,0) 

0,417 

ALDH1 140,7 

(31,4-389,9) 

120,6 

(61,9-208,9) 

173,7 

(72,0-421,9) 

36,0 

(11,6-198,0) 

0,439 
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Nie wykazano różnic w parametrach CD3, CD8 I sumie CD3 i CD8 w zależności od parametru T. 

Podobnie dla markerów komórek macierzystych CD44 i ALDH1.  

Wykazano natomiast statystycznie istotne różnice w ilości wybarwionych komórek w zależności od 

parametru T dla markera CD133 (p<0,05). W przypadku T0 zaobserwowano znacząco niższą liczbę 

wybarwionych komórek na 1 mm2 tkanki nowotworu.  

 

Ramkowy    CD133 grupowane względem cechaT_new

piersi tabela nowa_bezTX 28v*70c

 Mediana 

 25%-75% 

 Zakres nieodstających 

 Odstające

T0 T1 T2 T3

cechaT_new

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

C
D

1
3
3
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4. z cechą N  wszystkie N1 i N2 i N3 i N4 zsumowano i oznaczono jako N1 

 

 N0 

N=46 

N1 

N=24 

t p 

CD3 1539,1 (575,2-3666,3) 2619,9 (452,8-6215,0) 1,111 0,270 

CD8 1341,7 (598,4-2326,4) 2425,0 (1245,5-3422,0) 1,436 0,156 

CD3+CD8 3054,0 (1692,5-5992,7) 5057,9 (1695,4-9636,8) 1,349 0,182 

CD133 4910,5 (2628,8-6759,2) 5771,4 (3047,4-7270,6) 0,971 0,335 

CD44 110,9 (0,0-763,6) 866,6 (132,6-5396,7) 0,505 0,616 

ALDH1 146,2 (62,1-241,5) 85,4 (28,8-417,4) 0,932 0,358 

 

Analiza statystyczna została wykonana i będzie dokończona przez dr hab. n. farm. Elżbietę Chełmecką, 

adiunkta Zakładu Statystyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział w Sosnowcu. 

Badanie nie zostało zakończone, analiza statystyczna wymaga jeszcze dokończenia. 

Uzyskane wyniki obu zadań badawczych ( 3.5.2 i 3.6.2) zostaną scalone i 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 środko-

wego w zależności od statusu HPV 

Wykonawcy: M. Biskup-Frużyńska, A. Stanek-Widera, M. Śnietura, B. Nikiel, A. Kopeć, T. Rutkowski, 

D. Lange 

 

Wyniki wstępne zostały zaprezentowane w formie plakatu na 31st European Congress of Pathology 

w Nicei. Praca została wyróżniona jako jedna z pięciu najlepszych w kategorii patologii regionu głowy 

i szyi i przedstawiona ponownie w formie krótkiej prezentacji ustnej na Best Poster Session / Head and 

Neck Pathology. 

 

Treść abstraktu: 

 

Cancer stem-cell markers assessment in oroparyngeal squamous cell carcinoma: practical or not? 

 

Background & objective 

Cancer stem cells (CSC) have been investigated in various human neoplasms and in some proved as 

predictive factors. The aim of the study was to analyse the expression of CSC markers in oropharyngeal 

squamous cell carcinomas (OPSCC) and its correlation with histopathological and clinical data. 

Methods 

Tissue samples from 92 OPSCC cases diagnosed and treated in our institution from 2002 to 2018 with 

HPV status tested by PCR were subjected to immunohistochemical assays for CD44, ALDH1A1, CD98, 
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Ki67 and PHH3. Markers’ expression was assessed by light microscopy and correlated with patients’ 

and tumours’ characteristics and clinical outcomes. 

Results 

The study group comprised 64 male and 28 female patients (mean age 58,8), 53 HR-HPV(+) and 39 

HR-HPV(-), 53,3% in at least AJCC stage III. Significantly higher expression of CD44 was found in 

HPV(-) tumours (p<0,0001). CD44 was also the only parameter that demonstrated significant differen-

ces in overall survival between „low” and „high expressors” (p=0,0473). Significantly higher PHH and 

Ki67 counts were noted in the HPV(+) group (p=0,0118 and 0,0049, respectively). Lower PHH3 and 

Ki67 counts were identified in CD44(+) and CD98(+) tumours, respectively, which is consistent with 

CSC being mostly quiescent, slow-dividing cells. ALDH1A1 and CD98 expression was not found stati-

stically significant in correlation with the evaluated features. 

Conclusions 

The results suggest that CSC marker CD44 might be useful in the managament of OPSCC patients. The 

obtained data need revision after digital image analysis as human eye might be an imperfect tool for 

membranous and cytoplasmic staining evaluation. 
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Dane zostaną porównane z danymi uzyskanymi z analizy cyfrowej zeskanowanych preparatów. 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji i pracy doktorskiej. 

 
3.6. Lokalne parametry odpowiedzi immunologicznej oraz ich wpływ na rozwój guza nowotwo-

rowego 

Kierownik: D. Lange  

 

3.6.1. Ocena czynników prognostycznych w czerniakach skóry w oparciu o skanowane preparaty 

analizowanych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem nacieku limfocytów CD3 i CD8 

Wykonawcy: A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, S. Pakuło, M. Jaworska, B. Nikiel, D. Lange 

 

Celem badania jest wykazanie różnic w ocenie parametrów prognostycznych czerniaków skóry w mi-

kroskopie świetlnym i obrazami skanowanymi. Wykorzystanie skanera umożliwia precyzyjną ocenę 

(pozbawioną subiektywizmu) zarówno w preparatach barwionych H-E jak i barwionych immunohisto-

chemicznie 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.  
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a) uzasadnienie dla podjęcia badań 

 

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 rokow-

nicze, których ocena w mikroskopie świetlnym nie jest pozbawiona subiektywizmu. Zastosowanie wia-

rygodnych 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, indy-

widualizując terapię. W trakcie przygotowywania materiału do badania postanowiliśmy wzbogacić ba-

danie o ocenę indeksu mitotycznego stosując p-ciało PHH-3, które w wiarygodny sposób zaznacza ko-

mórki ulegające podziałom.  Pozwoli to na obiektywną ocenę indeksu mitotycznego, który w czernia-

kach ustalany jest na obszarze 1mm 2. 

 

b) materiał i metodologia proponowanych badań 

 

Badanie miało charakter retrospektywny. Materiał stanowiło 89 przypadków czerniaków z lat 2001-

2006, wśród których w 49 przypadkach wystąpiły przerzuty do węzłów chłonnych. Preparaty histolo-

giczne 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 pierwotnie zeskanowany i poddany automatycznej analizie obrazu., skrojony oraz za-

barwiony.  

            

 Do wykonania zadania użyto: 

Scanera 3DHISTEC PANORAMIC FLASH III, oprogramowanie 3D HISTEC CASE CENTER/ CASE 

VIEWER wersja 2.3.0/ quant center wersja 2.2.1 

Tak przygotowany został materiał w postaci obliczeń, który przekazano do analizy statystycznej. 

 

Wykonano tabele, w których zebrano dane kliniczne dotyczące pacjentów analizowanych przypadków.  

Z analizy wykluczono 3 pacjentów ze względu na brak dostępu do danych klinicznych. 



str. 83 

 

 

c) tabela z danymi klinicznymi ze względu na swój rozmiar została dołączona tylko do wersji 

elektronicznej raportu. 

 

d) analiza statystyczna 

 

Analiza statystyczna została wykonana przez dr hab. n. farm. Elżbietę Chełmecką, adiunkta Zakładu 

Statystyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział w Sosnowcu 

Badanie zostało zakończone. 

Uzyskane wyniki będą przedmiotem publikacji 

 

Statystyki opisowe grupy badanej 

Tabela IA 

 N xmin xmax M SD Me Q1 Q3 

CD8 76 225,0 2110,9 983,0 470,7 943,9 678,9 1351,4 

CD3 76 272,6 2110,9 1048,2 441,9 1062,4 660,0 1365,6 

Nodes All 88 0,0 68,0 7,8 11,3 2,0 0,0 13,5 

Nodes Meta 88 0,0 68,0 2,9 8,4 0,0 0,0 2,0 

Clark 88 2,0 5,0 3,4 1,0 3,0 3,0 4,0 

Breslow 88 0,2 18,0 4,5 3,8 3,3 1,9 7,0 

IM/mm2 88 0,0 40,0 5,1 5,1 4,0 2,0 6,0 

 

 

TABELA IB 

 wariant N % 

Lokalizacja 

N=88 

podudzie+udo 28 31,8% 

szyja+głowa 11 12,5% 

ręka+przedramie+ramię 15 17,0% 

tułów 33 37,5% 

srom 1 1,1% 

Owrzodzenie 

N=88 

tak 58 65,9% 

nie 30 34,1% 

Nodular (postać wypu-
kła) N=99 

tak 44 50,0% 

nie 44 50,0% 

Superficial 

N=99 

tak 44 50,0% 

nie 44 50,0% 

TIL tak 8 9,1% 
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N=88 nie 80 90,9% 

NON_Brisk 

N=88 

tak 26 29,5% 

nie 62 70,5% 

BRISK 

N=88 

tak 54 61,4% 

nie 34 38,6% 

Kom_WRZ 

N=88 

tak 5 5,7% 

nie 83 94,3% 

Kom_NAB 

N=88 

tak 60 68,2% 

nie 28 31,8% 

Kom_Miesz 

N=88 

tak 22 25,0% 

nie 66 75,0% 

Reszta_znamienia tak 4 4,5% 

nie 84 95,5% 

Faza_wert tak 47 53,4% 

nie 41 46,6% 

Faza_Hor tak 41 46,6% 

nie 47 53,4% 

radioterapia tak 28 31,8% 

nie 60 68,2% 

immunoterapia tak 5 5,7% 

nie 83 94,3% 

ChT tak 17 19,3% 

nie 71 80,7% 

HrT tak 2 2,3% 

nie 86 97,7% 

HT tak 1 1,1% 

nie 87 98,9% 

rozsiew brak 50 56,8% 

1 miejsce 26 29,5% 

2 miejsca 8 9,1% 

3 miejsca 4 4,5% 
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TABELA IC 

 

cecha wariant N(%) Nowy wariant N (%) 

T 

1a 14 (15,9%) 
1 17 (19,3%) 

1b 3 (3,4%) 

2a 9 (10,2%) 
2 16 (22,7%) 

2b 7 (8,0%) 

3a 2 (2,3%) 
3 20 (22,7%) 

3b 18 (20,5%) 

4a 5 (5,7%) 
4 35 (39,8%) 

4b 30 (34,1%) 

N 

0 52 (59,1%)   

1 11 (12,5%)   

2 8 (9,1%)   

3 17 (88%)   

M 

X 50 (56,8%)   

1a 17 (19,3%)   

1b 1 (1,1%)   

1c 20 (22,7%)   
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T - stopień zaawansowania od głębokości nacieku 

 

TABELA IIA 
 

 T1 

N=16 

T2 

N=12 

T3 

N=18 

T4 

N=30 

pANOVA 

CD8 654,7389,8 864,9439,4 1151,4457,9 1104,2447,4 <0,01 

CD3 735,2345,3 1041,0491,0 1159,3320,6 1151,3467,9 <0,05 

CD8+CD3 1389,3678,8 1905,9871,8 2310,6712,8 2255,6856,3 <0,01 

CD8/CD3 0,930,49 0,840,27 0,990,32 1,020,35 0,500 

 T1 

N=17 

T2 

N=16 

T3 

N=20 

T4 

N=35 

p 

IM/mm2 1,0 (1,0-2,0) 3,0 (2,0-4,0) 4,0 (3,0-6,5) 5,0 (4,0-9,0) <0,001 

 

 
TABELA IIB 

 T1 vs T2 T1 vs T3 T1 vs T4 T2 vs T3 T2 vs T4 T3 vs T4 

CD8 0,643 <0,05 <0,05 0,382 0,540 0,988 

CD3 0,284 <0,05 <0,05 0,899 0,916 0,999 

CD8+CD3 0,388 <0,001 <0,05 0,596 0,702 0,997 

CD8/CD3 – – – – – – 

IM/mm2 1,0 <0,05 <0,01 0,347 <0,05 1,0 

 

 

Wykazano statystycznie istotne różnice w liczbie limfocytów CD8 w zależności od stopnia zaawanso-

wania (od głębokości nacieku) (p<0,01, Tabela IIA). Stwierdzono różnice w liczbie limfocytów pomię-

dzy parametrami T1 oraz T3 (p<0,05) oraz T1 i T4 (p<0,05) - Tabela IIB. W przypadku wyższego stop-

nia zaawansowania (T3 i T4) stwierdzano większą liczbę limfocytów C8 - Rysunek poniżej. 

Wykazano również statystycznie istotne różnice w liczbie limfocytów C3 w zależności od stopnia zaa-

wansowania (p<0,05). Stwierdzono różnice w liczbie limfocytów pomiędzy parametrami T1 oraz T3 

(p<0,05) oraz T1 i T4 (p<0,05) - Tabela IIB, Rysunek poniżej. W przypadku wyższego stopnia zaawan-

sowania (T3 i T4) stwierdzano większą liczbę limfocytów C8 - Rysunek poniżej. 

Analizując sumaryczna liczbę limfocytów C3 i C8 zauważono również statystycznie istotne różnice w 

ich liczbie w zależności od stopnia zaawansowania (p<0,05, Tabela IIA). Podobnie jak dla pojedyn-

czych analiz, wykazano różnice pomiędzy T1 a T3 oraz T1 i T4 (odpowiednio: p<0,001 oraz p<0,05). 

W przypadku wyższego stopnia zaawansowania (T3 i T4) stwierdzano większą sumaryczną liczbę lim-

focytów C8 i C3 - Rysunek poniżej. 

Analizie poddano również stosunek limfocytów C8:C3. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic 

w tym stosunku w zależności od stopnia zaawansowania (p=0,500, Tabela IIA). 

 Analizując ilość nieprawidłowych mitoz na 1 mm2 w zależności od stopnia zaawansowania od głębo-

kości nacieku (parametr T) stwierdzono statystycznie istotne różnice (p<0,001). Wykazano różnice w 

liczbie mitoz nieprawidłowych pomiędzy parametrami T1 a T3 (p<0,05), T1 a T4 (p<0,01)  oraz T2 i 
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T4 (p<0,05). Zauważono, że im wyższy stopień zaawansowania od głębokości nacieku tym większa jest 

przeciętna liczba mitoz nieprawidłowych (rysunek poniżej). 
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UWAGA: 

na wszystkich rycinach staram się zachować kolorystykę tzn. CD8 - niebieski, CD3 czerwony, 

CD8+CD3 zielony, Iloraz CD8:CD3 - czarny. 
 

 

N- stan węzłów chłonnych 

TABELA IIIA 
 

 N0 

N=46 

N1 

N=9 

N2 

N=8 

N3 

N=13 

pANOVA 

CD8 1052,0470,7 742,8435,8 816,0391,2 1007,9506,9 0,225 

CD3 1070,7458,6 871,7399,7 1082,6349,8 1069,6476,8 0,660 

CD8+CD3 2122,7877,3 1614,5809,1 1898,6595,1 2077,5930,4 0,414 

CD8/CD3 1,020,37 0,860,41 0,790,40 0,950,28 0,292 

 N=52 N=11 N=8 N=17  

IM/mm2 3,0 (1,0-5,0) 4,0 (2,0-7,0) 8,5 (4,5-10,0) 5,0 (3,0-7,0) <0,05 

 

TABELA IIIB 
 

 N0 vs N1 N0 vs N2 N0 vs N3 N1 vs N2 N1 vs N3 N2 vs N3 

CD8 – – – – – – 

CD3 – – – – – – 

CD8+CD3 – – – – – – 

CD8/CD3 – – – – – – 

IM/mm2 1,0 <0,05 0,148 1,0 1,0 1,0 

 

 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w liczbie limfocytów CD8 (p=0,225) , CD3 (p=0,660) oraz 

sumarycznej liczbie limfocytów CD3+CD8  (p=0,414) oraz ilorazowi CD8/CD3 (p=0,292) - Tabela 

IIIA. 

Wykazano natomiast statystycznie istotne różnice w liczbie mitoz nieprawidłowych na mm2 w zależno-

ści od stanu węzłów chłonnych (p<0,05) - Tabela IIIA. Różnice wykazano dla porównania przypadków, 

w których węzły nie są zajęte (T0) oraz T2 (p<0,05 - Tabela IIIB - rysunek poniżej).  
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M - przerzuty odległe 

 

TABELA IVA 

 M0 

N=45 

M1 

N=31 

t p 

CD8 986,3473,1 978,1474,9 0,074 0,941 

CD3 995,6426,4 1124,6405,5 1,256 0,213 

CD8+CD3 1981,9879,6 2102,7827,6 0,602 0,548 

CD8/CD3 1,030,38 0,870,33 1,843 0,069 

 N=50 N=38   

IM/mm2 3,0 (1,0-5,0) 6,0 (3,0-8,0) - <0,01 

 

 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w liczbie limfocytów CD8 (p=0,941) , CD3 (p=0,213) oraz 

sumarycznej liczbie limfocytów CD3+CD8  (p=0,548) oraz ilorazowi CD8/CD3 (p=0,069) w zależności 

od wystąpienia przerzutów odległych - Tabela IVA. W przypadku analizowanego iloczynu uzyskaliśmy 

tendencję statystyczną (p=0,069), która pozwala przypuszczać, że gdybyśmy zwiększyli grupę badaną, 

to parametr ten mógłby być istotny statystycznie. 

Wykazano natomiast statystycznie istotne różnice w liczbie mitoz nieprawidłowych na mm2 w zależno-

ści od przerzutów odległych (p<0,01) - Tabela IVA. Stwierdzono, że w przypadkach z przerzutami od-

ległymi liczba mitoz nieprawidłowych na mm2 jest przeciętnie wyższa niż w przypadkach, gdzie nie 

stwierdzano przerzutów odległych - Rysunek poniżej. 
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CLARK  

 

TABELA VA 

 CLARK_2 

N=15 

CLARK_3 

N=33 

CLARK_4 

N=15 

CLARK_5 

N=13 

pANOVA 

CD8 822,3467,8 937,7435,9 1280,8502,7 939,8420,4 <0,05 

CD3 770,1406,6 1072,0478,8 1145,4402,7 1196,5463,0 <0,05 

CD8+CD3 1592,4846,4 2009,6831,4 2426,2855,4 2136,4767,8 0,058 

CD8/CD3 1,100,46 0,860,21 1,160,39 0,870,43 <0,05 

 N=15 N=41 N=16 N=16  

IM/mm2 1,0 (1,0-6,0) 4,0 (2,0-6,0) 5,0 (3,0-6,5) 5,0 (3,5-9,5) 0,069 

 

 

TABELA VB 

 CLARK 

 2 vs 3 2 vs 4 2 vs 5 3 vs 4 3 vs 5 4 vs 5 

CD8 0,899 <0,05 0,911 0,172 0,999 0,230 

CD3 0,220 0,083 0,060 0,965 0,878 0,990 

CD8+CD3 – – – – – – 

CD8/CD3 0,250 0,966 0,360 0,099 0,999 0,169 

IM/mm2 – – – – – – 

 

Vertical lines depict 95% confidence interval
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OWRZODZENIE 

TABELA VI 

 OWRZODZENIE   

 TAK 

N=48 

NIE 

N=28 

t p 

CD8 1088,4465,4 802,2429,7 2,658 <0,01 

CD3 1099,6437,5 960,1443,4 1,334 0,168 

CD8+CD3 2188,0857,4 1762,3795,8 2,143 <0,05 

CD8/CD3 1,010,32 0,880,42 1,528 0,131 

 N=58 N=30   

IM/mm2 5,0 (3,0-8,0) 2,5 (1,0-5,0) - <0,001 

 

Wykazano statystycznie istotne różnice w liczbie limfocytów CD8 w zależności od owrzodzenia 

(p<0,01). W grupie gdzie występowało owrzodzenie uzyskano średnio wyższą liczbę limfocytów CD8 

w porównaniu do chorych bez owrzodzenia średnio o 286,2 [95%PU: (71,7; 500,7)].  

Nie wykazano natomiast różnic w ilości limfocytów CD3 w zależności od owrzodzenia (p=0,168).  

Analizując sumaryczną liczbę limfocytów CD3 i CD8 stwierdzono statystycznie istotne różnice w za-

leżności od wystąpienia owrzodzenia (p<0,05). W grupie z współwystępującym owrzodzeniem suma-

ryczna liczba limfocytów CD3 i CD8 jest wyższa niż w grupie gdzie owrzodzenie nie występowało 

średnio o 426,7 [95%PU: (29,8; 821,5)].   

Analizując stosunek limfocytów CD8 do limfocytów CD3 w zależności od owrzodzenia nie stwierdzo-

no statystycznie istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami (p=0,131). 
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Wykres ramka-wąsy:  CD8+CD3: =CD8+CD3
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Wykazano statystycznie istotne różnice w liczbie mitoz nieprawidłowych na 1mm2 (p<0,001). Wraz ze 

współwystępującym owrzodzeniem stwierdzono przeciętnie wyższe wartości IM/mm2 średnio o 2,5. 
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NODULAR 

TABELA VII 

 NODULAR   

 TAK 

N=48 

NIE 

N=28 

t p 

CD8 1007,1506,0 960,1440,0 0,433 0,666 

CD3 1070,8425,1 1026,7461,8 0,432 0,666 

CD8+CD3 2077,9887,3 1986,8832,8 0,462 0,645 

CD8/CD3 0,940,33 0,990,40 0,547 0,586 

 N=44 N=44   

IM/mm2 6,0 (4,0-8,5) 3,0 (1,0-4,5) - <0,001 

 

 

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w liczbie limfocytów CD8, CD3, sumarycznej liczbie oraz 

ilorazie CD8:CD3 w zależności od występowania postaci wypukłej czerniaka. Stwierdzono natomiast 

różnice w liczbie nieprawidłowych mitoz na mm2 w zależności od parametru NODULAR (p<0,001). W 

przypadku postaci wypukłej czerniaka wykazano wyższe liczby nieprawidłowych mitoz, przeciętnie o 3 

w porównaniu z niewypukła formą.  
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Ramkowy   IM/mm2 grupowane względem NODULAR
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SUPERFICIAL 

TABELA VIII 

 SUPERFICIAL   

 TAK 

N=48 

NIE 

N=28 

t p 

CD8 1 007,1506,0 960,1440,0 0,433 0,666 

CD3 1070,8425,1 1026,7461,8 0,432 0,666 

CD8+CD3 2077,9887,3 1986,8832,8 0,462 0,645 

CD8/CD3 0,940,33 0,990,40 0,547 0,586 

 N=44 N=44   

IM/mm2 3,0 (1,0-4,5) 6,0 (4,0-8,5) - <0,001 
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TIL - naciek wokół czerniaka 
 

 TIL   

 TAK 

N=68 

NIE 

N=8 

t p 

CD8 1 024,7470,7 628,3303,9 2,318 <0,05 

CD3 1086,6447,0 721,7209,5 2,269 <0,01 

CD8+CD3 2111,3855,9 1350,1482,6 2,460 <0,05 

CD8/CD3 0,980,37 0,860,29 0,898 0,372 

 N=80 N=8   

IM/mm2 4,0 (2,0-6,0) 6,0 (3,0-6,5) - 0,334 

 

 

Wykazano statystycznie istotne różnice w średnich stężeniach zarówno CD8 jak i CD3 oraz sumarycz-

nego parametru CD8+CD3 w zależności od nacieku wokół komórek (TIL) (odpowiednio CD8: p<0,05, 

CD3: p<0,01, CD8+CD3:p<0,05). W przypadku CD8 stwierdzono statystycznie wyższe wyniki dla 

czerniaków z występującym naciekiem średnio o około 396,4 [95%PU: (55,6; 737,1)]. W przypadku 

limfocytów CD3 również większą liczbę limfocytów stwierdzano, gdy występował naciek przeciętnie o 

364,9 [95%PU: (44,5; 658,2)]. Analizując sumaryczną liczbę limfocytów CD3 i CD8, podobnie jak 

poprzednio, stwierdzono większą ich liczbę w przypadkach z towarzyszącym naciekiem wokół komórek 

czerniaka średnio o 761,2 [95%PU: (144,7; 1377,7)]. 

Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w dla stosunku komórek CD8:CD3 (p=0,372).  

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w liczbie mitoz nieprawidłowych w zależności od nacieku 

wokół komórek (TIL) (p=0,334). 
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Wykres ramka-wąsy:  CD8+CD3: =CD8+CD3
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Wykres ramka-wąsy:  CD8:CD3: =CD8/CD3
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NON_BRISK - naciek zapalny otacza czerniaka 

 NON_BRISK   

 TAK 

N=21 

NIE 

N=55 

t p 

CD8 864,47564,0 1028,2427,0 1,364 0,177 

CD3 958,1450,2 1082,6437,9 1,099 0,275 

CD8+CD3 1822,6970,5 2110,8802,3 1,320 0,191 

CD8/CD3 0,890,36 1,000,36 1,645 0,248 

 N=26 N=62   

IM/mm2 4,0 (2,0-6,0) 4,0 (2,0-7,0) - 0,988 

 

 
 

BRISK - naciek wnika w czerniaka 

 BRISK   

 TAK 

N=47 

NIE 

N=21 

t p 

CD8 1096,3409,2 799,3511,7 2,790 <0,01 

CD3 1144,0438,1 892,9409,1 2,488 <0,05 

CD8+CD3 2240,3776,1 1692,3881,6 2,838 <0,01 

CD8/CD3 1,020,37 0,880,34 1,656 0,101 

 N=54 N=34   

IM/mm2 4,0 (2,0-7,0) 4,5 (2,0-6,0) – 0,557 

 

Wykazano statystycznie istotne różnice w liczbie limfocytów CD8 w zależności od wnikania nacieku w 

czerniaka (p<0,01). Gdy naciek wnikał w czerniaka wykazano wyższe liczby limfocytów CD8 przecięt-

nie o 297,0 [95%PU: (84,9; 509,0)]. Podobną sytuacje zaobserwowano w przypadku limfocytów CD3 
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(p<0,05). Gdy naciek wnikał do wnętrza czerniaka obserwowano większą liczbę limfocytów CD3 śred-

nio o 251,1 [95%PU: (50,0; 452,1)]. 

Dla sumarycznej liczby limfocytów CD8 i CD3 również stwierdzono statystycznie istotne różnice w 

zależności od parametru BRISK (p<0,05).  Gdy naciek wnikał w czerniaka zauważono wyższą liczby 

limfocytów średnio o 548,0 [95%PU:(163,3; 932,7)].  

Analizując iloraz liczby limfocytów CD8: CD3 nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w zależ-

ności od tego, czy naciek wnika w czerniaka (p=0,101). 
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Kom_WRZ 

 KOM_WRZ   

 TAK 

N=47 

NIE 

N=21 

t p 

CD8     

CD3     

CD8+CD3     

CD8/CD3     

 N=5 N=83   

IM/mm2 5,0 (4,0-5,0) 4,0 (2,0-6,0)  0,671 

 

 

 

 

KOM_NAB 

 KOM_NAB   

 TAK 

N=52 

NIE 

N=24 

t p 

CD8 966,6486,7 1018,5441,7 0,445 0,658 

CD3 1026466,7 1095,8387,7 0,626 0,527 

CD8+CD3 1992,8892,8 2114,3779,0 0,573 0,568 

CD8/CD3 0,990,40 0,920,28 0,689 0,493 

 N=60 N=28   

IM/mm2 3,5 (1,0-6,0) 5,0 (3,0-7,0) - <0,05 

 

Ramkowy   IM/mm2 grupowane względem KOM_NAB

czerniaki-final.sta 47v*88c

 Mediana 
 25%-75% 
 Zakres nieodstających 
 Odstające
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KOM_Miesz 

 KOM_Mieszane   

 TAK 

N=52 

NIE 

N=24 

t p 

CD8 937,1401,8 1130,7484,0 1,538 0,128 

CD3 1012,2357,2 1164,1461,9 1,279 0,204 

CD8+CD3 1949,4703,6 2294,8886,5 1,510 0,135 

CD8/CD3 0,960,25 0,970,40 0,139 0,889 

 N=66 N=22   

IM/mm2 4,0 (1,0-6,0) 5,0 (3,0-9,0) - 0,053 

 

 

 

MARTWICA 

 MARTWICA   

 TAK 

N=7 

NIE 

N=69 

t p 

CD8 1032,5524,9 978,0468,8 0,290 0,772 

CD3 1107,7618,7 1042,1425,7 0,372 0,711 

CD8+CD3 2140,21112,8 2020,1834,3 0,352 0,729 

CD8/CD3 0,960,40 0,960,36 0,252 0,802 

 N=9 N=79   

IM/mm2 7,0 (5,0-9,0) 4,0 (2,0-6,0) - <0,01 

 

 

 

Wykr. ramka-wąsy względem grup

Zmienna:  IM/mm2

 Mediana 
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RESZTA ZNAMIENIA 

Uwaga! - bardzo mała liczebność grupy N=4 (a nawet 3) dla której czerniak powstał ze znamienia. 

Nie brałabym w ogóle pod uwagę tych analiz. 

 

 MARTWICA   

 TAK 

N=3 

NIE 

N=73 

t p 

CD8 1347,1 

(1068,7-1575,6) 

901,1  

(668,7-1318,7) 

– 0,149 

CD3 1442,1 

(1361,0-1669,5) 

1052,5 

(653,0-1361,9) 

– 0,058 

CD8+CD3 2789,2 

(2429,8-3245,1) 

2010,4 

(1227,2-2592,9) 

– 0,093 

CD8/CD3 0,93 (0,79-0,94) 0,94 (0,76-1,09) – 0,320 

 N=4 N=84   

IM/mm2 8,5 (5,0-12,5) 4,0 (2,0-6,0) – 0,053 

 

 

 

 

FAZA WERT 

 FAZA WERT   

 TAK 

N=40 

NIE 

N=36 

t p 

CD8 1024,9496,0 936,3443,0 0,818 0,416 

CD3 1121,8448,8 699,5425,4 1,544 0,127 

CD8+CD3 2140,2890,5 1902,8807,1 1,246 0,217 

CD8/CD3 1,000,35 0,940,38 0,712 0,478 

 N=47 N=41   

IM/mm2 5,0 (2,0-8,0) 3,0 (1,0-5,0) - <0,01 
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Wykr. ramka-wąsy względem grup

Zmienna:  IM/mm2

 Mediana 

 25%-75% 

 Min-Maks 
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FAZA HOR wyniki to dokładnie odwrotność tabeli faza wert 

 FAZA HOR   

 TAK 

N=40 

NIE 

N=36 

t p 

CD8 1024,9496,0 936,3443,0 0,818 0,416 

CD3 1121,8448,8 699,5425,4 1,544 0,127 

CD8+CD3 2140,2890,5 1902,8807,1 1,246 0,217 

CD8/CD3 1,000,35 0,940,38 0,712 0,478 

 N=47 N=41   

IM/mm2 5,0 (2,0-8,0) 3,0 (1,0-5,0) - <0,01 

 

 

RT radioterapia 

 Radioterapia   

 TAK 

N=26 

NIE 

N=50 

t p 

CD8 880,0402,0 1036,5498,1 1,383 0,171 

CD3 1009,9368,0 1068,1478,1 0,542 0,589 

CD8+CD3 1889,9695,7 2104,6925,4 1,039 0,302 

CD8/CD3 0,900,37 1,000,36 1,065 0,290 

 N=28 N=60   

IM/mm2 5,0 (2,0-7,0) 4,0 (1,0-5,5) - 0,112 

 

 

 

 

ImT immunoterapia 

 Immunoterapia   

 TAK 

N=26 

NIE 

N=50 

t p 

CD8 1038,8  

(238,7-1278,7) 

927,9 

(689,2-1399,4) 

 0,516 

CD3 1230,4 

(557,4-1363,3) 

1059,4 

(666,9-1368,0) 

 0,801 

CD8+CD3 2549,1 

(796,1-2642,0) 

2068,2 

(1251,3-2602,9) 

 0,917 

CD8/CD3 0,49 (0,49-0,94) 0,94 (0,76-1,10)  0,094 

 N=28 N=60   

IM/mm2 6,0 (4,0-8,0) 4,0 (2,0-6,0) - 0,440 
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Cht chemioterapia 

 Chemoterapia   

 TAK 

N=13 

NIE 

N=63 

t p 

CD8 869,9431,7 1006,3431,7 0,951 0,345 

CD3 1020,0405,1 1054,0405,1 0,521 0,803 

CD8+CD3 1889,9801,0 2060,3801,0 0,651 0,517 

CD8/CD3 0,93 (0,62-0,99) 0,95 (0,77-1,10) – 0,126 

 N=17 N=71   

IM/mm2 6,0 (4,0-10,0) 4,0 (2,0-6,0) - <0,05 

 

 

Wykr. ramka-wąsy względem grup

Zmienna:  IM/mm2
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Test U Manna-Whitneya (z  poprawką na ciągłość) (czerniak i-final.sta)

Względem zmiennej:  HrT

Zaznaczone wyniki są istotne z  p <,05000

Zmienna

Sum.rang

Grupa 1

Sum.rang

Grupa 2

U Z p Z

popraw.

p N ważn.

Grupa 1

N ważn.

Grupa 2

2*1str.

dokł. p

CD8

CD3

CD8+CD3

CD8:CD3

IM/mm2

2815,000 111,0000 40,00000 -1,08707 0,277005 -1,08707 0,277005 74 2 0,309474

2825,000 101,0000 50,00000 -0,76257 0,445718 -0,76257 0,445718 74 2 0,474386

2817,000 109,0000 42,00000 -1,02217 0,306699 -1,02217 0,306699 74 2 0,339649

2822,000 104,0000 47,00000 -0,85992 0,389831 -0,85992 0,389831 74 2 0,421053

3772,500 143,5000 31,50000 -1,51191 0,130558 -1,52350 0,127636 86 2 0,142111

HrT hormonoterpia - tylko dwie osoby miały - nie da się zrobic analiz 

HT tylko 1 osoba 
ROZSIEW_NORM 

TABELA  

 Rozsiew_NORM_0 

N=45 

Rozsiew_NORM_1 

N=20 

Rozsiew_NORM_2 

N=11 

pANOVA 

CD8 986,3473,1 1016,6454,3 908,2525,5 0,830 

CD3 995,6462,4 1134,7395,8 1106,2441,7 0,456 

CD8+CD3 1981,9879,6 2151,3824,8 2014,3865,3 0,756 

CD8/CD3 1,030,38 0,880,21 0,860,50 0,193 

 N=50 N=26 N=12  

IM/mm2 3,0 (1,0-5,0) 5,0 (2,0-7,0) 7,0 (5,0-10,0) <0,01 

 

 

 

TABELA VB 

 CLARK 

 0 vs 1 0 vs 2 1 vs 2 

CD8 – – – 

CD3 – – – 

CD8+CD3 – – – 

CD8/CD3 – – – 

IM/mm2 0,145 <0,01 0,457 
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Ramkowy   IM/mm2 grupowane względem ROZSIEW_NORM

czerniaki-final.sta 47v*88c

 Mediana 

 25%-75% 

 Zakres nieodstających 

 Odstające

 Ekstremalne
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Ramkowy   IM/mm2 grupowane względem ROZSIEW_NORM

czerniaki-final.sta 47v*88c

 Mediana 

 25%-75% 

 Zakres nieodstających 

 Odstające

 Ekstremalne
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Testy t ; Grupująca:CENZ_ZGONU (czerniak i-final.sta)

Grupa 1: 1

Grupa 2 0

Zmienna

Średnia

1

Średnia

0

t df p Nważnych

1

Nważnych

0

Odch.s td

1

Odch.s td

0

iloraz F

Wariancje

p

Wariancje

CD8

CD3

CD8+CD3

CD8:CD3

IM/mm2

853,756 1067,251 -1,96971 74 0,052615 30 46 480,2793 449,6033 1,141113 0,677870

916,874 1133,829 -2,14147 74 0,035529 30 46 490,7885 388,9092 1,592548 0,157417

1770,631 2201,080 -2,19892 74 0,031009 30 46 918,0253 775,3064 1,402047 0,302609

0,967 0,965 0,01444 74 0,988518 30 46 0,4190 0,3300 1,612335 0,146785

3,364 6,109 -2,50127 86 0,014270 33 55 2,8920 5,8837 4,139050 0,000048
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Podsumowanie regres ji zmiennej zależnej:   CD8 (czerniaki-final.sta)

R= ,81368245 R^2= ,66207913 Popraw. R2= ,57043958

F(16,59)=7,2248 p<,00000 Błąd std. estymacji: 308,47

N=76

b* Bł.  std.

z b*

b Bł.  std.

z b

t(59) p

W. wolny

CD3

T-new

N_new

M_new

CLARK

BRESLOW

OWRZODZENIE

NON_BRISK

BRISK

KOM_WRZ

KOM_NAB

KOM_MIESZ

IM/mm2

MARTWICA

RESZTA_ZNAMIENIA

FAZA_WERT

-105,815 360,9505 -0,29316 0,770431

0,740639 0,090068 0,789 0,0959 8,22308 0,000000

-0,019927 0,156403 -7,987 62,6861 -0,12741 0,899052

-0,103555 0,097304 -41,368 38,8710 -1,06424 0,291558

-0,136577 0,088133 -129,936 83,8471 -1,54967 0,126568

-0,083578 0,111285 -39,842 53,0511 -0,75102 0,455626

0,145991 0,141333 17,995 17,4212 1,03296 0,305840

0,188702 0,102743 182,900 99,5844 1,83663 0,071303

-0,000642 0,146865 -0,671 153,5550 -0,00437 0,996527

0,032446 0,157427 31,228 151,5195 0,20610 0,837422

0,126231 0,193277 238,061 364,5046 0,65311 0,516223

0,287768 0,328232 289,449 330,1495 0,87672 0,384193

0,295704 0,313209 325,195 344,4459 0,94411 0,348964

0,032983 0,098452 4,264 12,7264 0,33502 0,738798

-0,079105 0,095699 -127,898 154,7283 -0,82660 0,411794

-0,030756 0,088628 -73,849 212,8075 -0,34702 0,729810

-0,010887 0,108383 -10,194 101,4887 -0,10045 0,920331

 

 

Podsumowanie regres ji zmiennej zależnej:   CD8 (czerniak i-final.sta)

R= ,79255255 R^2= ,62813955 Popraw. R2= ,61264537

F(3,72)=40,540 p<,00000 Błąd std. estymacji: 292,92

N=76

b* Bł.  std.

z b*

b Bł.  std.

z b

t(72) p

W. wolny

CD3

M_new

OWRZODZENIE

81,341 93,37175 0,87115 0,386569

0,746616 0,073245 0,795 0,07801 10,19337 0,000000

-0,156416 0,073721 -148,810 70,13554 -2,12174 0,037301

0,210466 0,073820 203,994 71,55034 2,85106 0,005681

 

 

 

 

3.6.2. Ocena „immunoscore” w rakach piersi jako czynnik o znaczeniu prognostycznym z zasto-

sowaniem mikromacierzy tkankowych 

Wykonawcy: A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, M. Śnietura, M. Turska-d’Amico, K. Widera, 

M. Śmieszek, J. Simek, A. Kopeć, R. Lamch, D. Lange 

 

Raport w  Programie 3.5.2 
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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 

Wykonawcy: S. Pakuło, E. Stobiecka, B. Nikiel, W. Bal, M. Jaworska, D. Ponikiewska, B. Szcześniak-

Kłusek, K. Czyż 

 

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 złośli-

wości G1 20 (15,87%), G2 94 (74,60%), G3 12 (79,52%). Ze zgromadzonego materiału tkankowego 

znajdującego się w bloczkach parafinowych wykonano mikromacierze tkankowe za pomocą automa-

tycznego systemu  TMA Grand Master. Markery immunohistochemiczne CD3 oraz CD8 zostały ozna-

czone w automatycznym systemie Ventana BenchMark ULTRA. Oceniono liczbę limfocytów T CD3 

i CD8 w  macierzach tkankowych za pomocą oprogramowania QuantCenter. Dla każdego pacjenta oce-

niano liczbę limfocytów w 4 macierzach (2 pochodzących z frontu guza i 2 z centralnej części guza) 

uzyskując medianę:  

 

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 2020 r. jest analiza statystyczna uzyskanych danych doświadczal-

nych wraz raportami histopatologicznymi oraz dostępnymi danymi klinicznymi. Planowana jest publi-

kacja uzyskanych wyników badań. 
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3.6.4. Ocena statusu TILs metodą półilościową i automatyczną LISI oraz ekspresji PD-L1 w ma-

teriale przedoperacyjnym i pooperacyjnym w potrójnie ujemnych rakach piersi oraz korelacja 

z odpowiedzią na leczenie przedoperacyjne według skali Residual Cancer Burden (RCB) 

Wykonawcy: E. Chmielik, D. Ławniczak-Cielińska, P.J. Paul, J. Simek, K. Czyż, B. Nikiel, J. Liszka, 

D. Lange  

 

Materiał badawczy stanowiło 21 przypadków pierwotnych raków piersi w tym 16 przypadków G-3 

potrójnie ujemnych (ER-/PR-/HER-2), po 1 przypadku G1 i G2 potrójnie ujemnych (ER-/PR-/HER-2) 

oraz 3 przypadki GX („X” - z uwagi na skąpe utkanie raka w badanym materiale biopsyjnym) potrójnie 

ujemnych (ER-/PR-/HER-2) raków zdiagnozowanych w biopsji gruboigłowej od pacjentek bez uprzed-

niej historii nowotworowej, u których następnie zastosowano chemioterapię przedoperacyjną i leczenie 

operacyjne. 

Guzy przedoperacyjnie mierzyły od 8 mm do 50 mm, natomiast pooperacyjnie od 0 mm do 51 mm. 

Komórkowość badanych guzów oceniana przedoperacyjnie w biopsjach gruboigłowych wynosiła od 10 

do 80%, natomiast w materiale pooperacyjnym wahała się od 0 do 75%. 

Ocena podścieliskowych TILs przeprowadzono z materiału przedoperacyjnego w biopsjach gruboigło-

wych metodą półilościową w mikroskopie świetlnym według wytycznych opublikowanych przez mię-

dzynarodową grupę roboczą Immuno-oncology Biomarker Working Group. 

Ocena TILs przed leczeniem neoadjuwantowym wahała się między 5 a 75%. 

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 plazmocy-

ty) w podścielisku guza lub jego łożu w przypadku całkowitej odpowiedzi na leczenie. 

Ocena ekspresji PD-L1 zostanie przeprowadzona na podstawie barwnej, błonowo-cytoplazmatycznej 

reakcji immunohistochemicznej o jakiejkolwiek intensywności z króliczym przeciwciałem PD-L1 

(SP142) (VENTANA). 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 loży guza pierwotne-

go, 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 21 pacjentek 10 odpowiedziało całkowitą odpowiedzią na leczenie (RCB0), od-

powiedź częściowa była obserwowana u 4 pacjentek z RCBI, u 5 pacjentek z RCBII i 2 pacjentek 

z RCBIII. 

http://www.mdanderson.org/breastcancer_RCB
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Guzy z całkowitą remisją na leczenie, przedoperacyjnie charakteryzowały się średnią oceną TILs na 

poziomie 23,5% (5-75%). 

Guzy z częściową remisją RCBI w materiale przedoperacyjnym wykazywały średnią wartość TILs wy-

noszącą 10% (5-20%).   

W guzach z częściową odpowiedzią RCBII przedoperacyjnie średni TILs wynosił 10% (5-10%). 

W grupie 2 pacjentek, których raki zakwalifikowano, jako RCBIII, przedoperacyjnie średni TILs wyno-

sił 27,5% (5-50%). 

Wstępne obserwacje w badanej grupie raków potrójnie ujemnych pozwalają wysunąć następujące wnio-

ski: 

Z uwagi na małą liczebność poszczególnych klas według RCB z częściową odpowiedzią na zastosowa-

ne leczenie, nie można jeszcze wyciągnąć jednoznacznych wniosków co do korelacji TILs w materiale 

przedoperacyjnym z odpowiedzią na zastosowane leczenie. Na dzień dzisiejszy stwierdzamy, że naj-

wyższy procent TILs w materiale przedoperacyjnym był obserwowany w grupie z całkowitą remisją. 

Jednocześnie grupa badawcza uległa zwiększeniu z 33 do 54 pacjentek, co obecnie pozwala na prze-

prowadzenie oceny korelacji ekspresji PD-L1 z klasą odpowiedzi na leczenie przedoperacyjne. 

Planowane jest wykonanie wspomnianych odczynów immunohistochemicznych z przeciwciałem PD-

L1. 

3.6.5 Ocena wartości prognostycznej i predykcyjnej nacieków limfocytów T regulatorowych 

o fenotypie FoxP3+ oraz makrofagów związanych z guzem CD163+ u chorych na HPV-

negatywnego raka płaskonabłonkowego jamy ustnej 

Wykonawcy: M. Śnietura, A. Kopeć, K. Gajda, T. Rutkowski, A. Brewczyński, A. Stanek-Widera, 

D. Lange 

 

Wprowadzenie: Wirus brodawczaka ludzkiego o wysokim potencjale onkogennym (HR-HPV) jest 

odpowiedzialny za ponad połowę przypadków raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i gardła. Przypad-

ki tego guza zależne od HR HPV mają lepsze rokowanie w porównaniu z przypadkami HR HPV ujem-

nymi, pomimo zwykle bardziej zaawansowanej choroby w momencie diagnozy. Oprócz czynników 

genetycznych i epigcnetycznych przyczyny tego bardziej korzystnego przebiegu choroby są również 

upatrywane we wpływie mikrośrodowiska guza, w tym układu odpornościowego pacjenta. Makrofagi są 

jednym z najważniejszych elementów krajobrazu komórek immunokompetentnych, które tworzą mikro-

środowisko guza. Tradycyjnie dzieli się jc na dwie grupy: makrofagi zapalne o fenotypie Ml i makrofagi 

związane z nowotworem (TAM) znane jako makrofagi o fenotypie M2. 

 

Cel: Celem tego badania była analiza wpływu intensywności naciekania makrofagów fenotypu Ml / M2 

i M2 na przebieg kliniczny choroby u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym części ustnej gardła 

(OPSCC), z uwzględnieniem status HR-IIPV guzów. 
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Metody: W badaniu wzięło udział 85 pacjentów z OPSCC, u których status HR-1IPV w tkance guza 

określono za pomocą algorytmu podwójnej kontroli, uwzględniającego detekcję wirusowego DNA me-

todą RT-PCR, a następnie potwierdzenia jego aktywności biologicznej poprzez immunohistochemiczne 

wykazanie nadekspresji białka P16INK4A. W każdej z grup utworzonych na podstawie statusu HR-

HPV makrofagi były rozróżniane przy użyciu białek CD68 i CD 163 jako markerów fenotypu pan-

makrofagów i M2. Intensywność nacieków oceniano ilościowo za pomocą analizy komputerowej w 

obrazach cyfrowych całych preparatów (preparaty wirtualne) oddzielnie w tkance guza i zrębie. 

Wyniki: U pacjentów z dodatnim wynikiem HR HPV stwierdzono bardziej intensywne naciekanie za-

równo makro fagów Ml / M2, jak i M2 w zrębie guza w porównaniu do pacjentów z ujemnym statusem 

HR HPV. Nacieki z obu rodzajów makro fagów w tkance guza były mniej intensywne i nie różniły się 

między tymi grupami. Intensywna infiltracja makrofagów CD68+ w zrębie guza była związana z wyż-

szym odsetkiem niepowodzeń węzłowych i krótszymi kontrolami węzłowymi w obu grupach HR-HPV. 

W grupie pacjentów z HR HPV-ujemnych silna infiltracja makrofagów CDI63+ była związana ze 

znacznie krótszymi: czasem wyleczeń lokalnych, czasem wolnym od przerzutów i całkowitym czasem 

przeżycia. Te parametry i rokowanie u pacjentów z niewielkim naciekaniem CD 163+ były podobne do 

korzystnych przebiegów choroby obserwowanych u pacjentów HR HPV dodatnich. Względne ryzyko 

wznów lokalnych, odległych przerzutów i zgonów związanych z chorobą u pacjentów z HR HPV- 

ujemnych z intensywnym naciekiem CD 163+ wyniosło odpowiednio 4,7, 5,4 i 5,7 w porównaniu z 

pacjentami z skąpymi naciekami. 

Uzyskane wyniki są przedmiotem publikacji w czasopiśmie Pathobiology.  

 

3.7. Charakterystyka molekularna i immunohistochemiczna rzadkich nowotworów tarczycy 

o niepewnym potencjale złośliwości 
Kierownik: D. Lange  

3.7.1. Trabecular Hyalinizant. Tumour. Ustalenie profilu molekularnego  
Wykonawcy: A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, E. Nożyńska, M. Chekan, D. Lange 

 

Celem badania było ustalenie profilu molekularnego guza szkliwiejącego beleczkowego, który w nowej 

klasyfikacji WHO z 2017 roku został uznany jako guz o niepewnym potencjale złośliwości. 

 

Na przestrzeni lat status guza Hyalinizant trabecular tumour ( HTT) ulegał zmianom. Nowa klasyfikacja 

zaszeregowała go do zmian o niepewnym potencjale złośliwości.  Ponieważ coraz więcej guzów tarczy-

cy 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 tar-

czycy, 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 przypad-



str. 111 

 

ków. W Zakładzie Patologii Nowotworów IO w Gliwicach, gdzie diagnozujemy dużo tarczyc, zebrali-

śmy w ciągu ostatnich 20 lat 23 przypadki  a 11 przypadków otrzymaliśmy ze Świętokrzyskiego 

Cenrtum Onkologii z Kielc. Przebadanie tak dużej grupy pozwoli naszym zdaniem na otrzymanie wia-

rygodnych wyników. Podczas kompletowania materiału pojawiła się publikacja, w której jeden z wio-

dących ośrodków w diagnostyce tarczycy na świecie, któremu przewodzi Marina Nikiforova, opubli-

kował badanie molekularne zupełnie podobne, do tego które chcieliśmy wykonać, gdy zbieraliśmy 

przypadki i szukaliśmy źródła finansowania.  

Thyroid vol.29 No.2 Special Article: „GLIS Rearrangement is a Genomic Hallmark of Hyslinizing Tra-

becular Tumor of the Thyroid Gland” opiblikowany 26.kwietnia 2019roku 

 

W świetle tych wydarzeń zmuszeni jesteśmy, aby podnieść wartość i  ciekawość badania, celem prze-

prowadzenia którego jest publikacja, poza ustaleniem profilu molekularnego przebadać równolegle 

wszystkie guzy pod kątem składu biochemicznego.  

 W tym celu chcemy rozszerzyć badanie o analizę spekroskopii Ramana.  

Współpracujemy z Katedrą Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, który ma być współwykonawcą ba-

dań. Mamy już wspólne publikacje na temat  guzów tarczycy i piersi badające skład biochemiczny ra-

ków i gruczolaków tarczycy oraz raków piersi, które przyniosły interesujące wyniki. 

Badanie molekularne techniką NGS przeprowadzimy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kiel-

cach, od którego otrzymaliśmy 11 przypadków. 

 

Przebadanie  34 guzów tarczycy z immunohistochemicznym potwierdzeniem rozpoznania HTT. Mate-

riał tkankowy w postaci bloczków parafinowych z utkaniem HTT zostanie oceniony histologicznie pod 

katem wybrania czystego utkania guza. Wcześniej zakładaliśmy wykonanie mikromacierzy tkanko-

wych.  

 

Takie były pierwotne założenia. Posiadając doświadczenie własne, po wykonaniu innych zadań z pro-

gramu badawczego założonego na lata 2016-2018, materiał ten nie może zostać wykonany metodą wy-

konania mikromacierzy tkankowych. Technika ta nie może być zastosowana to tkanek zbyt twardych i o 

tak małej powierzchni (większa część z tych guzów ma średnicę poniżej 1cm), ponieważ podczas wy-

konywania mikromacierzy materiał może ulec pokruszeniu. Przypadki są unikatowe i należy postępo-

wać bardzo ostrożnie z materiałem aby go nie stracić. Zebraliśmy 34 guzy HTT oraz dla porównania 

grupę 20 raków brodawkowatych tarczycy. Pobranie materiału do badań molekularnych  i spektroskopii 

zostanie wykonane poprzez  tradycyjne skrojenie bloczków jak na zwykłe badanie mikroskopowe 

 

Oczekiwane wyniki:  

-porównanie profilu molekularnego naszych guzów z cytowaną wcześniej publikacją 

-ustalenie składu biochemicznego guzów za pomocą spektroskopii 
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-pełna charakterystyka nie zbadanej dotychczas pod katem zmian molekularnych i biochemicznych 

rzadkiej grupy nowotworów. 

-porównanie ze znanym profilem molekularnym raka brodawkowatego i składem     

biochemicznym raka brodawkowatego 

 

Na dokończenie badania potrzebujemy przedłużenia czasu trwania programu badawczego. Uzy-

skane wyniki będą przedmiotem publikacji. 

 

3.8. Zbadanie przydatności nowych kryteriów histopatologicznej klasyfikacji raka prostaty  (gra-

de grups) w przypadkach po leczeniu skojarzonym 

Kierownik: D. Lange  

3.8.1 Diagnostyczne i prognostyczne znaczenie oceny wznowy raka prostaty po radioterapii w 

świetle nowej klasyfikacji WHO z 2016 r. 

Wykonawcy: A. Stanek-Widera, M. Biskup-Frużyńska, M. Środa, D. Lange 

 

Powtórnie oceniono 139 przypadków raka prostaty o Gleasonie 3+4 i 4+3 (2 i 3 grupa prognostyczna). 

W grupie 3+4 u 3 pacjentów (4%) obniżono stopień do 3+3, u 11 nie zmieniano stopnia Gleasona i aż 

u 70 chorych (83%) podwyższono do 4+3-19 chorych, 4+4-24 chorych lub wyżej (5 grupa 

prognostyczna) u 27 chorych. Wśród pacjentów z Gleasonem 4+3 u 2 (3%) obniżono stopień Gleasona 

na 3+3 i 3+4, u 8 utrzymano ten sam stopień a u 45 (82%) podwyższono na 4+4-27 chorych lub wyżej 

(5 grupa prognostyczna) 18 chorych. Łącznie u 96 chorych co stanowi 69% podwyższono stopień 

Gleasona (grupę prognostyczną). U 42 (30%) chorych odnotowano obecność „cribriform pattern”, a 

u 38 (27%) neuroinwazję. Rak był obecny średni w 3 wycinkach i zajmował średnio 40% powierzchni.  

Średni czas obserwacji chorych wyniósł 53 miesiące. Ocena biochemiczna miała miejsce u 89 chorych. 

Ze wznową biochemiczną korelował stopień Gleasona oraz „cribriform pattern”. 

Wstępne wyniki wskazują, że nowy system klasyfikacji WHO 2016 r. raka prostaty różni się istotnie od 

poprzedniego i będzie miał zdecydowanie większe znaczenie predykcyjne i prognostyczne. Spowoduje 

to konieczność reklasyfikacji stopnia Gleasona, gdy był oceniany przed 2016 r., we wszystkich 

retrospektywnych opracowaniach naukowych. 

 

Uzyskane wyniki będą prezentowane Na kongresie ASCO oraz Kongresie Europejskiego Towarzystwa 

Patologów w 2020 r. Będą również przedmiotem publikacji. 
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3.9. Wartość spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego (1H MRS) w diagnostyce 

różnicowej zmian wewnątrzrdzeniowych 
Kierownik: B. Bobek-Billewicz 

 

3.9.1. 1H MRS prawidłowego rdzenia kręgowego i zmian wewnątrzrdzeniowych 

Wykonawcy: A. Hebda, P. Wawrzyniak, G. Stasik-Pres, M. Maliszewski, K. Majchrzak, 

H. Majchrzak 

 
Ustalono finalną wersję protokołu badania, wg którego zbierane są dane do analizy i pokrywa się on z 

doniesieniami literaturowymi. Metoda jest trudna w realizacji (jakość około 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. Wyniki na temat spektroskopii MR w rdzeniu zaprezento-

wano podczas konferencji „Proton MR Spectroscopy in Neuroradiological Diagnostics – Workshop on 

the impact of proton spectroscopy in neuroradiological MR examinations”, która odbyła się w dniach 

22-23.02.2019 r. 

 

Plakaty i prezentacje: 
1. Parameters optimization and clinical experience in 1H MRS of spinal cord. Prezentacja plakatu 

podczas European Congress of Radiology 2017 

2. Usefulness of MRS of spinal cord - own experience. Prezentacja ustna podczas European Con-

gress of Radiology 2018 

3. Usefulnes of magnetic resonance spectroscopy in spinal cord tumors. Prezentacja ustna podczas 

„Proton MR Spectroscopy in Neuroradiological Diagnostics – Workshop on the impact of pro-

ton spectroscopy in neuroradiological MR examinations”, 22-23.02.2019 r., Tübingen. 

 
3.10. Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka 

piersi, tarczycy, gruczołu krokowego i nowotworów OUN  

Kierownik: R. Tarnawski  

 

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 
Wykonawcy: M. Jarząb, A. Polakiewicz-Gilowska, A. Leśniak, K. Świderska, A. Badora-Rybicka, M. 

Mianowska-Malec, M. Kubeczko, B. Grandys, M. Śliwińska, A. Kotas, B. Lange, E. Nowicka, K. 

Nowakowski, K. Widera, M. Kaźmierczak-Maciejewska, W. Bal, B. Bobek-Billewicz, J. Rembak-

Szynkiewicz, M. Kaszuba, M. Gola, 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, D. Lange, E. 

Chmielik, A. Stanek-Widera, E. Stobiecka, D. Ponikiewska, B. Nikiel, D. Gabryś, K. Trela-Janus, M. 

Pietrowska, M. Kalinowska-Herok, M. Gawin, L. Ponge, P. Widłak, A. Skorupa, Ł. Boguszewicz, M. 

Gramatyka, M. Sokół, R. Tarnawski 
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W ciągu roku 2019 zakończono analizę przebiegu leczenia chorych na raka piersi poddanych przedope-

racyjnej chemioterapii w okresie 2009-2016. W stosunku do średniej populacyjnej, w grupie tej bardzo 

licznie reprezentowane były chore na raka piersi w młodym wieku. Grupę badaną stanowiło 490 kobiet, 

mediana wieku w momencie rozpoczęcia terapii wynosiła 46,1 roku (zakres 20-74 lata). Najliczniejsza 

była podgrupa pacjentek między 40-45 rokiem życia (96 chorych, 20%), druga z kolei była populacja 

chorych w wieku 35-40 lat (18%). W przedziałach między 45 a 60 rokiem życia lokowała się podobna 

liczba chorych (po 12-13%). W wieku poniżej 35 lat było 51 pacjentek, między 60-65 rokiem życia 44 

pacjentki, a chore po 65 roku życia stanowiły tylko 6% badanej grupy. W sumie, 138 chorych rozpoczę-

ło chemioterapię do 40 roku życia (28,2%), a 352 chore po 40 r.ż. (71,8%). 59% chorych było przed 

menopauzą, a 41% po menopauzie lub w okresie okołomenopauzalnym.  

W badanej grupie 56% rozpoznań raka dotyczyło stopnia zróżnicowania G3, tylko 8% nowotworów 

charakteryzowało się wysokim zróżnicowaniem G1. 19% chorych wykazywało Ki67 poniżej 20%. Naj-

częściej reprezentowane w badanej grupie były podtypy raka: luminalny B HER2-ujemny (34%) oraz 

potrójnie ujemny (TNBC, 20%). 

U chorych wykorzystywano w okresie objętym badaniem różne schematy chemioterapii. Sumarycznie, 

43% badanej grupy chorych leczonych było wg schematu TAC, 30% chorych chemioterapią sekwen-

cyjną antracykliny-taksany, a pozostałe 27% chorych leczono chemioterapią opartą głównie o antracy-

kliny lub z wykorzytaniem schematu AT. W monitorowaniu chemioterapii wykorzystano badanie 

PET/TK i badanie MR piersi.  

Jako główny punkt końcowy w badaniu wykorzystano osiągnięcie całkowitej regresji guza w ocenie 

histopatologicznej preparatu operacyjnego. W badanej grupie, dzięki chemioterapii przedoperacyjnej 

uzyskano możliwość leczenia operacyjnego i oceny odpowiedzi na chemioterapię u 427 z 490 chorych, 

które rozpoczęły to leczenie (87,1%). Spośród tych chorych, 103 pacjentki (24,1%) miały całkowitą 

regresję nowotworu (ypT0/is ypN0).  

Wiek był powiązany z prawdopodobieństwem uzyskania całkowitej odpowiedzi w pooperacyjnym ba-

daniu histopatologicznym (pCR) , szansa pCR malała o 3% na każdy rok różnicy w wieku zachorowa-

nia (p=0,007). Trend ten był znacząco słabszy do 40 r.ż., a powyżej tej granicy bardziej wyraźny (w tej 

podgrupie spadek szansy pCR o 4% na każdy rok różnicy wieku, p=0,02). Chorzy, u których doszło do 

pCR, byli znacząco młodsi niż pacjenci bez pCR (mediana wieku zachorowania 43,4 roku vs 46,5 lat, 

p=0,002). Odsetek pCR u chorych do 40 r.ż. wynosił 30,1%, a po 40 r.ż. 21,7% (p=0,067).  

Wiek w badanej grupie wpływał na wiele czynników związanych z wyjściową prezentacją nowotworu i 

jego leczeniem. Chore do 40 r.ż. miały częściej nowotwory o wyższej frakcji proliferacyjnej (mediana 

Ki67 40%) niż chore po 40 r.ż. (mediana 30%, p=0,009), mimo iż nie obserwowano istotnych różnic w 

stopniu zróżnicowania guza powiązanych z wiekiem. Rozkład podtypów biologicznych raka różnił się 

między grupami wiekowymi (p=0,04). U chorych młodych częściej występowały nowotwory potrójnie 

ujemne (mediana wieku chorych z TNBC 43 lata), znacząco później występowały nieluminalne nowo-

twory HER2-dodatnie (51,9 lat, p=0,032). HER2-dodatnie nowotwory o fenotypie luminalnym wyka-



str. 115 

 

zywały pośredni wiek rozpoczęcia terapii (44,8 lat). Obserwowano zmniejszenie wraz z wiekiem zacho-

rowania prawdopodobieństwa, że HER2-dodatni nowotwór będzie luminalny. Wśród chorych najmłod-

szych (<35 r.ż.) rzadko występowały nowotwory luminalne A, a częstość nowotworów luminalnych B 

HER2-ujemnych, najczęstszych w badanej grupie, nie wykazywała tak wyraźnego związku z wiekiem 

zachorowania.  

W badanej grupie pacjentek poddanych chemioterapii przedoperacyjnej wśród chorych młodych (<40 

r.ż.) częstsza była choroba nisko zaawansowana, w sumie chore w I i II stopniu zaawansowania klinicz-

nego stanowiły 60,8% tej grupy. U chorych starszych częściej rozpoznawano zaawansowaną postać 

nowotworu (IIIB/C lub niemasywną postać stopnia IV) – zaawansowanie to stwierdzono u 31,8% cho-

rych w wieku 60-65 lat, w porównaniu do 17,6% w grupie chorych poniżej 35 r.ż. Na opisane wyniki 

niewątpliwie wpływ miał tryb kwalifikacji do leczenia i selekcja chorych. Chore w młodszym wieku 

częściej poddawano bardziej intensywnej chemioterapii (w grupie do 40 r.ż. schemat TAC wykorzysta-

no u 58,7% chorych, w grupie powyżej 40 r.ż. tylko u 37,3%), u chorych starszych częściej w pierw-

szych latach badania stosowano chemioterapię II generacji. W obu grupach wiekowych podobna była 

częstość wykorzystania sekwencyjnej chemioterapii z wykorzystaniem antracyklin i taksanów, która 

stanowiła dominujący schemat terapii w końcowej fazie badania.  

Część czynników klinicznych, które nie były ewidentnie powiązane z wiekiem chorych wpływała na 

szanse pCR. Do czynników takich należał stopień zróżnicowania guza, niskie zróżnicowanie G3 wiąza-

ło się z istotnie wyższym odsetkiem pCR (33%). Biorąc pod uwagę, że obserwowano zależność parame-

trów proliferacji od wieku, a czynnika tego nie obserwowano dla stopnia zróżnicowania, zaś przeciwny 

obraz obserwowano dla powiązania z odpowiedzią, dokonano re-analizy rozpoznań histopatologicznych 

pod kątem oceny podtypu histologicznego oraz oceny stopnia zróżnicowania. W przeanalizowanej pod-

grupie 75 chorych część z rozpoznań G2 okazała się być zaniżona (28,2% tych rozpoznań zakwalifiko-

wano do stopnia G3). 

Inne badane czynniki, oceniane pod kątem ich wpływu na szanse uzyskania pCR, wykazywały we 

wcześniejszych analizach związek z wiekiem chorych. U chorych z Ki67>20% odsetek pCR był wyso-

ki, wynosił 30,2%. Wśród chorych z ujemną lub niską ekspresją receptora estrogenowego także obser-

wowano duży odsetek pCR, odpowiednio 36,5% oraz 41% w obu grupach. Ujemny receptor progeste-

ronowy także wiązał się z wyższym odsetkiem pCR (38,6%), choć niska ekspresja tego białka już nie 

była tak silnie powiązana z odpowiedzią. Podtyp potrójnie ujemny nowotworu wiązał się z częstym 

występowaniem pCR (40,9%), podczas gdy w podtypie luminalnym A odsetek ten był bardzo niski 

(6,2%). Większa średnica guza zmniejszała szanse na uzyskanie całkowitej odpowiedzi, w stopniu I-IIA 

odsetek całkowitych odpowiedzi wynosił 31,8%, podczas gdy w stopniu zaawansowania IIIA odsetek 

ten wynosił tylko 15,5%. Wszystkie powyżej omówione różnice są istotne statystycznie w stosunku do 

pozostałych podgrup chorych (p<0,05).  

Niektóre istotne czynniki kliniczne nie były aż tak silnie powiązane z odsetkiem całkowitych odpowie-

dzi. Między podtypem luminalnym B HER2-ujemnym (pCR u 19,3% chorych), luminalnym B HER2-
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dodatnim (27%) oraz podtypem HER2-dodatnim nieluminalnym (pCR u 35,6% chorych) obserwowane 

różnice nie były statystycznie istotne. Grupa chorych w stopniu zaawansowania IIIB/C i IV wykazywała 

odsetek odpowiedzi 22,5%, nie różniący się istotnie od średniej w całej grupie i wyższy niż w stopniu 

IIIA. Na obserwowane wyniki może mieć wpływ fakt, że w okresie objętym badaniem większość cho-

rych na HER2-dodatnie nowotwory, najczęstsze w wysokich stopniach zaawansowania, leczona była 

przedoperacyjnie (a część także pooperacyjnie) bez wykorzystania leków anty-HER2, nierefundowa-

nych w Polsce w tym okresie. 

U chorych monitorowano odpowiedź metaboliczną na terapię za pomocą badania PET/TK po 1 cyklu 

terapii. U chorych z pCR mediana regresji SUVmax wynosiła 50%, u chorych bez pCR 21% 

(p<0,0001). Po około 6 tygodniach leczenia wykonywano badanie MR dla wczesnej oceny odpowiedzi 

morfologicznej guza. U chorych z pCR mediana regresji największego wymiaru guza wynosiła około 

41,4%, podczas gdy w grupie bez pCR 23,7% (p<0,0001). Kiedy oceniono przydatność diagnostyczną 

tych dwóch parametrów za pomocą krzywej charakterystyki operacyjnej odbiornika ROC, pole pod 

krzywą AUC dla oceny w badaniu PET/TK wynosiło 0,70, a dla oceny w badaniu MR 0,73 (interpretu-

jąc te dane należy uwzględniać, że badania nie są wykonywane w tym samym punkcie czasowym, ba-

danie MR oceniało odpowiedź w późniejszym punkcie czasowym). Dokonano także re-analizy oceny 

regresji metabolicznej w badaniu PET/TK. W badanej podgrupie 94 chorych obserwowano umiarkowa-

ną korelację stopnia regresji SUVmax ocenianego na podstawie badań rutynowych i standaryzowanych 

(R=0,6), wskazującą na konieczność opracowania lepszych metod oceny odpowiedzi dla praktyce kli-

nicznej. 

Ponieważ oceniane czynniki histopatologiczne, kliniczne i obrazowe były od siebie zależne, a także 

częściowo powiązane z wiekiem chorych, dla oceny niezależności wieku od tych parametrów oraz moż-

liwości przewidywania pCR na ich podstawie podjęto próbę konstrukcji modelu wieloczynnikowego. 

Ze wszystkich czynników ocenianych pojedynczo metodą krokowej regresji logistycznej wyselekcjo-

nowano cztery istotne czynniki, dostępne jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii i w sposób nieza-

leżny powiązane z szansą pCR. Najsilniejszym z nich był Ki67, zwiększający szanse pCR o 2,8% na 

każdą jednostkę zmiany odsetka Ki67 w guzie. Trzy kolejne czynniki, wyraźnie mniej istotne niż Ki67, 

były porównywalnie silnie powiązane z szansą pCR (FDR – odsetek wyników fałszywie dodatnich dla 

tych cech wynosił około 5%). Były to: wiek chorych, zmniejszający ryzyko pCR o około 3% na każdy 

rok różnicy, fenotyp guza oraz stan receptora estrogenowego. W zakresie fenotypu istotnie większą 

szanse pCR obserwowano dla nowotworów HER2-dodatnich; podobnie szanse zwiększała niska ekspre-

sja receptora estrogenowego. Rozpoznanie raka potrójnie ujemnego nie było istotne w analizie wielo-

czynnikowej, prawdopodobnie większość znaczenia tego czynnika ujawniła się w obrębie cechy Ki67 

(wszystkie badane TNBC wykazywały Ki67 powyżej 20%). Model oparty o cztery czynniki kliniczne 

wykazywał zdolność przewidywania pCR wyższą niż pojedynczo oceniana regresja w PET/TK i MR 

(AUC dla modelu 0,79). Kiedy do modelu dodano regresję ocenianą w obu badaniach, jedynie Ki67, 

fenotyp guza i receptor estrogenowy pozostały istotne w ich kontekście; wiek nie był w takim modelu 
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niezależnym czynnikiem przewidującym pCR. Pole pod krzywą ROC w modelu 6-czynnikowym było 

wysokie (AUC = 0,84), wskazując na dużą przydatność takiego skojarzenia badań dla przewidywania 

odpowiedzi.  

Wykonano także badania genomiczne (analizę transkryptomu metodą mikromacierzy oligonukleotydo-

wych). Dokonano porównania ekspresji kluczowych markerów definiujących fenotyp raka piersi, to jest 

ER, PR i HER2 pomiędzy wynikami badań immunohistochemicznych a pomiarem transkryptów tych 

genów metodą mikromacierzy oligonukleotydowych wysokiej gęstości.. Doskonałą zgodność obserwo-

wano dla białka HER2 oraz dla ekspresji receptora estrogenowego i progesteronowego ocenionych jako 

wysokie oraz ujemne. Dla oceny ER i PR w badaniu immunohistochemicznym wskazującej na niską 

rozległość/ intensywność barwienia, zgodność z ekspresją transkryptów ESR1 i PGR była słaba, 

zwłaszcza dla tego drugiego białka.  

W przeciwieństwie do tych trzech markerów, parametry proliferacji (indeks mitotyczny i ocena Ki67 

drogą immunohistochemii) wykazywała bardzo słabą zgodność z ekspresją genu MKI67, a także dwóch 

innych genów proliferacji: CDK1 i AURKA.  

Ponieważ w ekspresji pojedynczych transkryptów obserwowano spore rozbieżności pomiędzy oceną w 

badaniach immunohistochemicznych i morfologicznych a badaniem na poziomie transkrypcji genów, 

dokonano analizy zgodności dla klasyfikatorów wielogenowych. Wielogenowe sygnatury redukują 

możliwy szum w pomiarze ekspresji pojedynczych transkryptów i mogą rzetelniej oddawać istniejące 

cechy biologiczne.  

Do analizy wybrano najbardziej biologicznie uwarunkowany klasyfikator genomiczny, to jest sygnaturę 

molekularnego podtypu raka PAM50 (ang. Prediction Analysis of Microarrays), definiujący cztery pod-

typy molekularne: Basal, Her2, LumA i LumB. W ocenianym zbiorze 66 próbek od chorych poddanych 

chemioterapii najczęściej występował podtyp Basal (87% badanych raków potrójnie ujemnych), jednak 

próbki o fenotypie bazalnym występowały także w innych podtypach (stanowiły 20-25% raków HER2-

dodatnich i 26,7% raków luminalnych B). Nowotworów o bazalnym podtypie raka nie stwierdzano 

wśród raków luminalnych A/X.  

Drugim co do częstości rozpoznawanym podtypem genomicznym był podtyp LumB. Grupa ta stanowiła 

60% wyodrębnianej klinicznie populacji raków luminalnych B HER2-ujemnych. Podtyp LumB obser-

wowano także wśród raków luminalnych HER2-dodatnich (30% tej grupy).  

Genomiczny podtyp LumA rozpoznawano wśród wszystkich populacji klinicznych poza rakami potrój-

nie ujemnymi, stanowił 25% HER2-dodatnich raków nieluminalnych, 10% raków luminalnych B 

HER2-dodatnich oraz 13,3% nowotworów luminalnych B HER2-ujemnych.  

Najrzadziej badanie genomiczne wskazywało genomiczny podtyp raka jako Her2. Podtyp ten stanowił 

połowę raków rozpoznanych klinicznie jako HER2-dodatnie nieluminalne, oraz tylko 40% nowotworów 

luminalnych B HER2-ujemnych. Ta ostatnia populacja – jako jedyna – w mniej niż połowie próbek 

wykazywała zgodność między klasyfikacją kliniczną i genomiczną. Tylko dla jednej próbki (raka po-

trójnie ujemnego) klasyfikator genomiczny wskazywał na najrzadszy podtyp, Normal-like. 
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Dokonano także oceny, jak molekularny podtyp raka oceniany w badaniu genomicznym wiąże się z 

szansą na uzyskanie całkowitej regresji w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym. pCR obserwo-

wano w 40% raków Basal i 38,5% LumB, oraz w 25% raków HER2-dodatnich. Wśród raków podtypu 

LumA nie obserwowano pCR. 

W poszukiwaniu możliwych różnic rozbieżności między histopatologiczną a genomiczną oceną parame-

trów związanych z pCR, zwłaszcza opisujących proliferację,  poddano analizie genomicznej 3 wycinki z 

każdego ogniska nowotworu. Badanie wykonano w grupie 60 chorych spośród analizowanych powyżej, 

w sumie analizie poddano 180 badań mikromacierzowych (dla 6 chorych nie udało się uzyskać wystar-

czającej jakości danych mikromacierzowych). Oszacowania zmienności dokonano na danych mikroma-

cierzowych poddanych tzw. ocenie nienadzorowanej, metodą analizy głównych składowych (ang. Prin-

cipal Component Analysis, PCA). Analiza tych danych wskazała, że dla większości chorych profil dla 

pobranych wycinków – choć heterogenny – jest zbieżny, a znacznie większa jest heterogenność między 

chorymi niż rozbieżność między trzema wycinkami z tego samego guza. W większości sytuacji w któ-

rych obserwowano heterogenność, jeden z punktów pomiaru był oddalony znacznie wyraźniej od 

dwóch pozostałych. W żadnej z sytuacji nie obserwowano bardzo dużych rozbieżności.  

Ponieważ zmienność w badanych próbkach, oceniana w analizie głównych składowych, może nie mieć 

znaczenia dla podejmowania decyzji klinicznych, dokonano próby oceny wybranych sygnatur geno-

micznych o znaczeniu prognostycznym lub predykcyjnym. Analizowano sygnatury PAM50, SSP2006, 

AIMS, SCMOD1, SCMOD2, Genius, intClust, wg implementacji ich badawczej wersji w pakiecie ge-

nefu. Wykorzystując przewidywanie podtypu genomicznego na podstawie badanych 7 sygnatur podzie-

lono badane raki na cztery grupy: 1) takie, w których między badanymi trzema wycinkami nie obser-

wowano rozbieżności dla żadnej z sygnatur, 2) takie w których rozbieżności między sygnaturami ob-

serwowano w jednym z trzech wycinków, 3) takie, gdzie rozbieżności były w 2 wycinkach oraz 4) z 

rozbieżnościami we wszystkich trzech badanych próbkach. Grupa chorych bez żadnych rozbieżności 

(identyczna predykcję podtypu we wszystkich trzech wycinkach i niezależnie od wykorzystanej sygna-

tury) była liczna (24 pacjentów z ogólnej grupy 60 chorych, to jest 40%). Wśród nowotworów z 1 lub 2 

rozbieżnościami w zakresie predykcji (27% badanych próbek) obserwowano głównie małe i nieistotne 

odstępstwa, zwykle dotyczące tylko 1 lub 2 badanych sygnatur genomicznych.  

Głębokie i trudne w interpretacji rozbieżności między trzema badanymi wycinkami obserwowano w aż 

33% wykonanych badań (20 pacjentów z grupy 60 poddanych analizie). Dotyczyły one głównie nowo-

tworów luminalnych i HER2-dodatnich. W podsumowaniu tej części pracy, w przeprowadzonych bada-

niach genomicznych obserwowano rozbieżności między genomiczną a histopatologiczno-kliniczną pre-

dykcją fenotypu raka, jednak dla dużej części chorych nie były one powiązane z heterogennością utka-

nia guza. Tego typu różnice, znacząco wpływające na wynik oceny genomicznej, obserwowano u 1/3 

chorych.  

Jako ostatni etap analizy, dokonano oceny przeżycia bez nawrotu lub progresji u chorych w zależności 

od uzyskania pCR. W badanej grupie chorych progresję choroby stwierdzono u ogromnej większości 
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chorych, nie poddanych leczeniu operacyjnemu (62/63 chorych, 98,4%) oraz u 94 chorych z grupy 400 

chorych operowanych i utrzymanych w obserwacji (23,5%). Z obserwacji utracono 4 chorych (8,2%). 

W całej grupie średni szacowany czas do nawrotu wynosił 68,7 miesiąca, po 5 latach obserwacji 64,9% 

chorych pozostawało bez nawrotu/progresji. Mediana czasu obserwacji u 307 chorych pozostających 

bez nawrotu wynosiła 52,2 mieś (IQR 37,5-77,1 mieś., zakres 6-112 mieś.) 

W grupie chorych, u których w badaniu pooperacyjnym stwierdzono pCR 5-letnie przeżycie bez nawro-

tu lub progresji wynosiło 87,1%, podczas kiedy w grupie chorych u których odpowiedzi nie stwierdzono 

5-letnie przeżycie dotyczyło 69,8% chorych. Różnica między badanymi grupami była istotna staty-

stycznie (p=0,01, log-rank).  

Analizie poddano wpływ fenotypu guza i jego stopnia zaawansowania na przeżycie wolne od nawro-

tu/progresji. Różnice związane z oboma cechami były silnie istotne (test log-rank, p<0,0001). Medianę 

przeżycia osiągnięto dla dwóch podtypów – HER2-dodatniego (po 54,7 miesiąca) oraz luminalnego B 

HER2-ujemnego (po 92,9 miesiąca). W podtypie potrójnie ujemnym większość zdarzeń wystąpiła w 

ciągu pierwszych 36 miesięcy, a od 51 miesiąca odsetek chorych bez nawrotu wynosi 71%.  

Porównanie rokowania w zależności od wyjściowego stopnia zaawansowania wskazało, że po obserwa-

cji 5-letniej pomiędzy stopniem I-IIA, stopniem IIB oraz stopniem IIIA różnice sięgają około 10 punk-

tów procentowych (87,8% vs 78% vs 69,7%, p<0,0001, test log-rank). Rokowanie dla łączonego stop-

nia IIIB-C oraz chorych w stopniu IV było wyraźnie gorsze, po 5 latach bez progresji pozostawało 

31,5% badanych. 

Dokonano łączonej analizy podtypu biologicznego guza oraz uzyskania pCR. Ponieważ chorzy z cał-

kowitą odpowiedzią wykazywali mniejsze różnice w rokowaniu, związane z podtypem, a grupa ta jest 

względnie niewielka, analizowano ją łącznie. Odsetek przeżycia po 5 latach bez nawrotu/progresji wy-

nosił 87,5%. Wśród chorych na nowotwory luminalne B HER2-ujemne oraz potrójnie ujemne, u któ-

rych nie stwierdzono pCR, PFS po 5 latach obserwacji wynosił odpowiednio 63,6% i 59,3%, jednak w 

grupie TNBC do nawrotów odchodziło znacznie szybciej. W dwóch grupach nawrót stwierdzono u po-

nad połowy chorych. Pierwszą były HER2-dodatnie raki piersi bez pCR, medianę zdarzeń osiągnięto w 

tej grupie po 43 miesiącach, a po 5 latach bez nawrotu pozostawało 37,4%. Drugą grupą były HER2-

ujemne nowotwory luminalne B, u których — jeśli nie osiągnięto wyjściowo pCR — zdarzenia u poło-

wy chorych występowały po 92,9 miesiącach. 

W podsumowaniu, wykazano, iż wiek jest niezależnym czynnikiem wpływającym na szanse uzyskania 

całkowitej regresji guza, ocenianej w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym. Szansa na pCR jest 

najwyższa u chorych młodszych, częściowo w związku z nadreprezentacją w tej grupie podtypów o 

większej proliferacji i chemiowrażliwości. Wykazano, że przewidywanie odpowiedzi na chemioterapię 

na podstawie parametrów uzyskanych metodą klasycznej oceny biopsji gruboigłowej jest możliwe, choć 

wyniki te obarczone są istotnym błędem oceny, dotyczy to zwłaszcza parametrów związanych z prolife-

racją guza. Udokumentowano, że genomiczna ocena proliferacji na podstawie badania w trzech nieza-
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leżnych wycinkach z guza jest możliwa i daje wyniki powtarzalne; zastosowanie takiego badania w 

praktyce wymaga szerszej walidacji.  

Udowodniono również dużą przydatność praktyczną wczesnej oceny odpowiedzi na leczenie w zaawan-

sowanych badaniach obrazowych – PET/TK i MR piersi. Badania te dodają informację do istniejących i 

uznanych cech klinicznych. W kontekście przewidywania odpowiedzi w badaniach obrazowych (już w 

trakcie trwania chemioterapii) nie obserwowano niezależnego od pozostałych rozpatrywanych cech 

wpływu wieku na wyniki chemioterapii.  

Na podstawie wykonanych analiz przygotowano monografię pt. „Przedoperacyjna chemioterapia raka 

piersi u młodych kobiet” autorstwa dr n. med. M. Jarząb, zawierającą 55 rycin, 15 tabel i 242 pozycje 

piśmiennictwa. Na podstawie monografii zakończono w listopadzie 2019 przewód habilitacyjny 

Dr M. Jarząba.  

 

3.10.2. Analiza lokalizacji przerzutów raka piersi w obrębie OUN pod kątem jej związku z biolo-

gicznym podtypem raka, czasem do rozsiewu, rokowaniem i wynikami leczenia 

Wykonawcy: 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 

chirurgicznej (dobrze rozwinięte), ale również powiązania z profilem klinicznym chorych na raka piersi 

i technikami napromieniania (mniej analiz w tym zakresie).  

W ramach kontynuacji realizacji zadania badawczego dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji 

medycznej 412 pacjentek leczonych promieniami w I.O. z  rozsiewem do mózgowia z powodu raka 

piersi w latach 2005-2016, w toku jest analiza danych chorych leczonych w latach 2017-2018. 

Uzupełnienie bazy jest konieczne ze względu na to, że w historycznych danych brak pełnych informacji 

dotyczących podtypów biologicznych raka piersi oraz brak wykonanych badań MR u wszystkich 

chorych lub brak oryginalnych opisów badań wykonanych poza I.O. 

 

W dotychczas zweryfikowanym materiale mediana wieku pacjentek w czasie rozpoznania przerzutów 

do mózgu wynosiła 56 lat (27-87 lata). Większość z nich (64,3%) była w stanie ogólnym dobrym 

(ZUBROD 0-1). U 148 chorych (35,9%) przerzuty do mózgu były pierwszą lokalizacją rozsiewu 

choroby. U 300 pacjentek (72,8%) przerzuty do OUN nie były jedynym miejscem aktywnej choroby, 

u 116 chorych (28,2%) stwierdzono 1 zmianę przerzutową do OUN, u 85 (20,6%) – 2 lub 3 przerzuty, 

a u 211 (51,2%) mnogie zmiany. Zmiany przerzutowe były zlokalizowane nadnamiotowo u 169 

chorych (41%), u 51  (12,4%) podnamiotowo, a u 192 (46,6%) zarówno nad- jak i podnamiotowo. 

Wszystkie chore zostały poddane radioterapii, 89.8% z nich napromieniono techniką WBRT, 16,7% 
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chorych operowano, u 37,4% zastosowano radioterapię stereotaktyczną (w skojarzeniu z WBRT 27.2%, 

a jako samodzielną metodę o u 10,2%). W skojarzeniu z leczeniem operacyjnym u chorych 

stosowano:WBRT-24os.(5,8%),SRS-6os(1,5%),WBRT wraz z SRS-39os(9,5%). 

U 122 pacjentek (43,9%) zastosowano leczenie systemowe (chemioterapię  samodzielną lub 

z immunoterapią lub hormonoterapię) po rozpoznaniu przerzutów do OUN. U  190 (60%) pacjentek 

ustalono fenotyp guza pierwotnego, w tym luminalny - 121 os. (29,4%), HER2-dodatni 117 os.(28,4%), 

TNBC- 100 chorych (24,3%). A szczegółowo udało się ustalić podtyp biologicznych u 258 os. (62,6%) 

tj. luminal A- 12 os.(2,9%), luminal B HER 2(-) -29 os. (7%), luminal B HER2(+)-41os.(10%), 

nieluminalny HER 2 (+)-76 os. (18,4%),TNBC 100 os, (23,3%). 

U pozostałych chorych nie udało się ustalić pełnego 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 przygotowywana jest 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 podzielono na: półkule 

mózgowe - 342 chorych (83%), tylna jama czaszki - 243 chorych (59%), obszar środkowy 81 chorych 

(21%). Lokalizacja przerzutów w obrębie półkul mózgu dotyczyła: płata czołowego 245 chorych ( 

59,5%), płata ciemieniowego 178 chorych (43,2%), płata skroniowego 205 chorych (49,8%), płata 

potylicznego 189 chorych (43,2%). 

Przedmiotowe informacje zebrano na postawie planów leczenia dawki radioterapii konwencjonalnej 

oraz stereotaktycznej, które zostały podane zarówno na obszary tarczowe jak i narządy krytyczne. 

Analiza dawek i ich skuteczność są w trakcie opracowywania. Trwa również zbieranie danych 

dotyczących przeżycia chorych.  

 

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r., planowana publikacja wyników dotyczących  

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

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

realizacji zadania jest również rozprawa doktorska lek. K. Widery. 
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3.11. 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  

Wykonawcy: A. Chmura, R. Deja, M. Czech, M. Latos, A. Kowalska, Ł. Boguszewicz, T. Rutkowski, 

A. Wygoda, C. Szymczyk, J. Wierzgoń, Ł. Krakowczyk, A. Idasiak, B. Smolska-Ciszewska, M. Giglok, 

T. Czerw, M. Sobczyk-Kruszelnicka, I. Mitrus, M. Sokół, A. Maciejewski, R. Suwiński, S. Giebel, 

K. Składowski 

 

 

Celem programu badawczego była analiza zależności pomiędzy stężeniem osteopontyny (OPN), 

rozpuszczalnym 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 i morfologii krwi wykonano u 563 chorych, erytropoetyny (Epo) u 228, receptorów 

erytropoetynowych (EpoR) u 74, natomiast u sFlt-1 97 u chorych na raka płaskonabłonkowego regionu 

głowy i szyi.  Mediana wieku wynosiła 59 lata. Badania laboratoryjne wykonano przed i po leczeniu. 

Morfologię krwi wykonano za pomocą analizatora hematologicznego Sysmex XE-2100, badanie Epo 

wykonano metodą chemiluminescencji enzymatycznie wzmocnionej, sFlt-1 metodą 

elektrochemiluminescencji stężenie OPN i EpoR wykonano metodą ELISA na analizatorze Elisa-Mat. 

Analizie poddano grupę chorych na raka: nosogardła (3%), jamy ustnej (6%), gardła środkowego 

(34%), gardła dolnego (15%), 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 11 g/ml) przed leczeniem wykazano ujemną 

korelację z młodą frakcją retikulocytów (IFR) (p=0,0001), Epo (p=0,0001) i OPN (p=0,0004) oraz 

dodatnią korelację z sFlt1 (p=0,04). Stwierdzono, że u chorych z wyższą liczbą retikulocytów (Ret) 

(p=0,01) oraz IFR (p=0,03) czas przeżycia wolnego od choroby (DFS) był istotnie krótszy od DFS 

chorych, u których liczba Ret i IFR była poniżej przyjętej wartości 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 wielowariantowej stężenie Epo było niezależnym (od cechy T, N i anemii) 

czynnikiem prognostycznym p=0,04. 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).  

Po leczeniu stwierdzono, że u chorych z anemią istnieje ujemna korelacja z młodą frakcją retikulocytów 

(IFR) (p=0,0001) oraz  Epo (p=0,0006).  
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Dodatkowo, stwierdzono że chorzy zakwalifikowani do indukcyjnej chemioterapii z następową 

chemio/radioterapią mieli statystycznie wyższe stężenia Epo w porównaniu z grupą chorych leczonych 

samodzielną RT lub ChT/RT.  

 

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. 

 

U pacjentów onkologicznych niedokrwistość jest częstą chorobą, która może wpływać na skuteczność 

leczenia. Uzyskane powyższe wyniki wskazują na wzrost wydzielania endogennej Epo ze względu na 

hipoksję w guzie oraz subkliniczną hipoksję organizmu. Parametrem 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. Ten efekt kompensacyjny odzwierciedla jednak złe rokowanie, które być może jest 

konsekwencją aktywacji sEpoR w tej grupie pacjentów. 

 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 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).  

W kolejnym roku planuje się kontynuację badań, w tym oznaczenie EpoR i sFlt-1 w większej grupie 

chorych.  
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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 408 chorych u których wykonano badanie 

CRP oraz morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych , u 335 – stężenie albuminy, natomiast 

u 145 stężenie prealbuminy. Badania wykonano u chorych na raka gardła górnego (4%), środkowego 

(39%), dolnego (13%), krtani (36%) oraz raka jamy ustnej (8%), 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 albuminy oraz prealbuminy wykonano przed leczeniem. W trzystopniowej skali 

mGPS przyjęto: mGPS 0 dla CRP < 10 mg/l i albuminy > 35 g/l, mGPS 1 dla CRP > 10 mg/l i 

albuminy > 35 g/l oraz mGPS 2 dla CRP > 10 mg/l i albuminy < 35 g/l. Analiza jednoczynnikowa 

wykazała, że podwyższona liczba leukocytów (WBC) (p=0.002), wysoki wskaźnik NLR (p=0,03) są 

czynnikami wpływającymi na krótszy czas przeżycia wolnego od choroby (DFS). Również znamienny 

wpływ na DFS miał wysoki wskaźnik mGPS (p=0.006), wysokie stężenie: prealbumny (p=0,04), 

albuminy (p=0,03) oraz CRP (p=0,0023). Dodatkowo wykazano, że wysoka liczba WBC (p=0,001), 

NLR (p=0,01) oraz CRP (p=0,03) są złym czynnikiem prognostycznym czasu przeżycia całkowitego w 

tej grupie chorych.  

U pacjentów z rakiem głowy i szyi po radioterapii w monoterapii lub w skojarzeniu po chemioterapii 

wysokie początkowe poziomy WBC, NLR, CRP oraz niskie stężenie prealbuminy i albuminy  wydają 

się przewidywać gorsze wyniki leczenia. Niski poziom wskaźników zapalnych, takich jak liczba 

leukocytów, liczba neutrofili, mGPS i wysoka liczba limfocytów może być związana z dłuższym OS w 

tej grupie pacjentów 

 

W kolejnym roku planowane jest wykonanie badania Il-6, która została wprowadzona do rutynowej 

diagnostyki laboratoryjnej, 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 szpiku lub macierzystych komórek 

progenitorowych 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 
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roku planowane jest kontunuowanie zbierania materiału biologicznego, wykonanie analizy statystycznej 

oraz przygotowanie doniesienia zjazdowego na konferencje hematologiczną.  

Wykonano również badania NGAL, kreatyniny oraz kreatyniny w moczu w grupie 150 chorych na raka 

płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi. Oznaczenia wykonano u chorych zakwalifikowanych do 

indukcyjnej chemioterapii przed leczeniem, 6 godz. po podaniu cisplatyny oraz w drugiej dobie po ChT. 

W przyszłym roku planuje się W najbliższym czasie planuje się  wykonanie analizy statystycznej oraz 

przygotowanie manuskryptu do czasopisma.  

 

W 2020 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 2020 planowane jest przygotowanie 

maszynopisu do publikacji w czasopiśmie z IF.  

 

Dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu przedstawiono: 

 

Doniesienia zjazdowe w 2019 r: 

 

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

Brewczyński, K. Składowski. 

Prognostic Value of Erythropoietin (Epo), Soluble Erythropoietin Receptor (sEpoR) and Hematological 

Parameters in Patients with Head and Neck Cancer (HNC) Treated with Radio- or Radio-

Chemotherapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 2019, Volume 105, Nr 

15, Issue 1, Supplement, E671. 61st ASTRO September 15-18, 2019.DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.06.979 

 

2. A. Kowalska, J. Mrochem-Kwarciak, A. Wygoda, T. Rutkowski, A. Chmura, R. Deja Z. Kołosza, K. 

Składowski 

Znaczenie predykcyjne i prognostyczne parametrów hematologicznych oraz erytropoetyny w 

płaskonabłonkowym raku regionu głowy i szyi. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy 

medycyny laboratoryjnej” Książka streszczeń str. 10. – prezentacja ustna 

 

3. A. Kowalska, J. Mrochem-Kwarciak, A. Chmura, A. Wygoda, A. Mazurek, T. Rutkowski, K. 

Składowski 

Parametry układu immunologicznego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku płaskonabłonkowym 

gardła środkowego. 

VI Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy medycyny laboratoryjnej” Książka streszczeń str. 14. – 

prezentacja plakatowa 

 

4. A. Zwonik, J. Mrochem-Kwarciak, M. Czech, R. Deja, B. Smolska-Ciszewska, M. Giglok, D. 

Butkiewicz, R. Suwiński. Prognostyczna wartość VEGF i OPN u chorych na płaskonabłonkowego raka 

płuca leczonych z zastosowaniem radioterapii samodzielnej lub w skojarzeniu z chemioterapią. 

VI Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy medycyny laboratoryjnej” Książka streszczeń str. 15. – 

prezentacja plakatowa 
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5. M. Kramarz, J. Mrochem-Kwarciak, T. Rutkowski, A. Wygoda, A. Chmura, Z. Kołosza, A. A. 

Kowalska, K. Składowski.  

Prognostyczne znaczenie wskaźników stanu zapalnego u chorych na raka regionu głowy i szyi. VI 

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy medycyny laboratoryjnej” Książka streszczeń str. 16. – 

prezentacja plakatowa 

 

6. J. Mrochem-Kwarciak, R. Deja, A. Chmura, A. Wygoda, A. Mazurek, A. Brewczyński, T. 

Rutkowski, K. Składowski. Parametry układu immunologicznego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym 

raku płaskonabłonkowym gardła środkowego. III Ogólnopolska Konferencja Innowacje w 

Otolaryngologii. Poznań 11-13.04.2019 r. Książka zjazdowa str. 24. Prezentacja ustna. 

 

7. J. Mrochem-Kwarciak, T. Rutkowski, A. Wygoda, A. Chmura, K. Składowski. Prognostic Value of 

Inflammatory Markers in Patients with Head and Neck Cancer. Radiotherapy & Oncology. Journal of 

the European Society for Radiotherapy and Oncology, 2019, Vol 133 (1) 370, ISSN: 0167-8140. 

ESTRO 38 26-30.04.2019 Milan. Prezentacja plakatowa.  

 

8. J. Mrochem-Kwarciak, A. Wygoda, R. Deja, A. Chmura, M. Kentnowski, T. Rutkowski, K. 

Składowski. Prognostic value of erythropoietin (EPO), soluble erythropoietin receptor (sEPOR) and 

hematological parameters in patients with head and neck cancer (HNC) treated with radio- or radio-

chemotherapy. Clinica Chimica Acta, 2019, Vol 493, doi: 10.1016/j.cca.2019.03.267. 23rd IFCC-EFLM 

European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 19-23.05.2019, Barcelona. 

Prezentacja plakatowa. 

 

9. J. Mrochem-Kwarciak. Miejsce białek odżywienia/ostrej fazy w nowoczesnym leczeniu 

onkologicznym. Konferencja Naukowa Siemens Healthineers. Warszawa 12-13.09.19 r 

 

10. J. Mrochem-Kwarciak. NGAL – marker wczesnego uszkodzenia nerek u chorych na nowotwory 

złośliwe. Konferecnja naukowo-szkoleniowa Abbott Labolatories Poland Sp. z o.o. Gdynia 7-9.10.19 r. 

 

 

3.12. Ocena aktywności immunologicznej w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku płaskonabłon-

kowym regionu głowy i szyi za pomocą osoczowych cytokin oraz immunologicznych punktów 

kontroli 

Kierownik: J. Mrochem-Kwarciak  

Wykonawcy: R. Deja, A. Kowalska, T. Rutkowski, A. Wygoda, M. Kentnowski, A. Brewczyński, 

A. Mazurek, T. Czerw, K. Składowski 

 

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

immunologicznego wobec antygenów wirusowych obecnych w nowotworze. Różnice w reaktywności 

układu immunologicznego w mikrośrodowsku guza u chorych z nowotworem HPV dodatnim (HPV+) 

są związane aktywacją odpowiedzi typu komórkowego. Obecność guza nowotworowego, niezależnie od 

etiologii powstania, powoduje wytworzenie lokalnej reakcji zapalnej w mikrośrodowisku  guza, która  

stosunkowo szybko wraz ze wzrostem nowotworu ulega uogólnieniu, cechując się  istotnym 

osłabieniem odporności komórkowej, co może osłabiać odpowiedź specyficzną na nowotwór.  

Celem programu badawczego było porównanie laboratoryjnych parametrów układu immunologicznego: 

białka C-reaktywnego (CRP), interleukiny 6 (Il-6), leukocytów (WBC), neutrofili (Neut) oraz 

limfocytów (Limf) w   dwóch grupach chorych na raka gardła środkowego (RGŚ): HPV(+) względem 

HPV(-). 
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Analizie poddano grupę  75 chorych na RGŚ, zakwalifikowanych do radioterapii samodzielnej (32%) 

lub skojarzonej z chemioterapią (68%). U 47% chorych rozpoznano zaawansowanie raka w stopniu T1-

2, u pozostałych 53% - w stopniu T3-4. Cechę N0 stwierdzono u 44%, a cechę N+ u 56% chorych. 

Morfologię krwi obwodowej z różnicowaniem krwinek białych, stężenie białka CRP, oraz Il-6 

wykonano przed i bezpośrednio po leczeniu. Oznaczenie HPV DNA wykonano w osoczu krwi metodą 

QPCR. 

 

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

istotnie wyższą: liczbę WBC (p=0,006 mediana: 6,88 vs 5,69), bezwzględną liczbę Neut (p=0,03 

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

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

przed leczeniem. Dodatkowo stwierdzono, u chorych na RGŚ HPV (-) w porównaniu do grupy chorych 

na RGŚ HPV (+) wyższą liczbę WBC (p=0,03 mediana: 5,53 vs 4,17), Neut (p=0,04 mediana: 3,88 vs 

3,08), Limf  (p=0,02 mediana: 0,69 vs 0,44)  oraz Il-6 (p=0,05 mediana: 25,53 vs 11,65 pg/ml) po 

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

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

krótszy czas przeżycia całkowitego u chorych na RGŚ. 

 

Uogólniona odpowiedź zapalna jest bardziej nasilona u  chorych na RGŚ HPV (-) o czym świadczy 

wyższa liczba WBC oraz wyższe stężenia CRP i Il-6. WBC oraz bezwzględna liczba limfocytów i 

neutrofili w krążeniu u chorych wykazuje tendencję spadkową po leczeniu, natomiast CRP i Il-6 ulega 

podwyższeniu, niezależnie od statusu HPV, co jest spowodowane najpewniej wystąpieniem ostrego 

odczynu popromiennego  Leukocytoza oraz wysokie stężenie CRP i Il-6 są niekorzystnymi czynnikami  

rokowniczymi u chorych na RGŚ. Badanie wydaje się potwierdzać hipotezę, że lokalna reakcja zapalna 

w mikrośrodowisku guza, która wraz ze wzrostem nowotworu ulega uogólnieniu, cechując się istotnym 

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

 

W 2020 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. Głównym celem proponowanego badania jest uzyskanie 

wiedzy na temat statusu układu immunologicznego oraz mechanizmów „immunosupresji” w HPV+ 

i HPV- HNSCC przed i po zastosowanym leczeniu przy użyciu nieinwazyjnych testów laboratoryjnych 

jako narzędzia predykcyjnego i prognostycznego w leczeniu radykalnym. Wstępne wyniki badań 

związanych aktywnością immunologiczną będą przedstawione w postaci doniesień zjazdowych. 

Rekrutacja chorych do badania zajmie do 5 lat - po tym okresie będzie można dokonać szczegółowej 

analizy.  
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Dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w ramach projektu przedstawiono: 

 

1. A. Kowalska, J. Mrochem-Kwarciak, A. Chmura, A. Wygoda, A. Mazurek, T. Rutkowski, K. 

Składowski. Parametry układu immunologicznego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku 

płaskonabłonkowym gardła środkowego. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy medycyny 

laboratoryjnej” Książka streszczeń str. 14. – prezentacja plakatowa 

 

 

2. J. Mrochem-Kwarciak, R. Deja, A. Chmura, A. Wygoda, A. Mazurek, A. Brewczyński, T. 

Rutkowski, K. Składowski. Parametry układu immunologicznego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym 

raku płaskonabłonkowym gardła środkowego. III Ogólnopolska Konferencja Innowacje 

w Otolaryngologii. Poznań 11-13.04.2019 r. Książka zjazdowa str. 24. Prezentacja ustna. 

 

4.1. Nowotwory tarczycy i inne nowotwory układu wydzielania wewnętrznego: indywidualizacja 

postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na podstawie kliniczno-patologicznych 

i molekularnych czynników prognostycznych 

Kierownik: A. Maciejewski  

 

4.1.1. Rak brodawkowaty tarczycy i nowotwory o niepewnym potencjale złośliwości – 

optymalizacja postępowania terapeutycznego w kontekście badań molekularnych 

Wykonawcy: A. Czarniecka, J. Krajewska, M. Jarząb, D. Rusinek, M. Oczko-Wojciechowska 

E. Stobiecka, E. Zembala-Nożyńska, A. Sacher, G. Woźniak, B. Jarząb 

 

Zadanie prowadzone 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 

 

Leczenie operacyjne jest pierwszym i podstawowym sposobem leczenia chorych na nowotwory 

tarczycy. Zakres operacji uzależniony jest od przedoperacyjnego badania cytologicznego. W 15-30% 

przypadków jest ono 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 by uniknąć. Obecnie poszukiwane są metody 

diagnostyczne pozwalające na przedoperacyjne określenie ryzyka złośliwości i optymalnego zakresu 

operacji. 

Głównym celem wieloletniego projektu jest opracowanie klasyfikatora molekularnego do diagnostyki 

zmian ogniskowych tarczycy w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC). 

W ostatnich 2 latach wyodrębniono 336 próbek do zbioru uczącego reprezentujących różne kategorie 

rozpoznań cytologicznych według Bethesda, różniące się ryzykiem złośliwości (Tab. 1).  

W tym zbiorze przeprowadzono analizę profilu ekspresji genów dla wyselekcjonowania genów do 

klasyfikatora molekularnego różnicującego zmiany łagodne od złośliwych (rozpoznania cytologiczne 

weryfikowano w materiale pooperacyjnym). Opracowanie klasyfikatora molekularnego wykonano 

metodą oceny profilu ekspresji RNA. Dla wyselekcjonowania genów przeprowadzono analizę pełnego 

transkryptomu metodą mikromacierzy DNA (HTA 2.0 Affimetrix/Thermofisher). 
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Tab.1 

 

Katergoria 

Bethesda 

II III IV V VI 

Liczba próbek 70 68 61 47 70 

 

 

W obrębie zbioru uczącego opracowano 20 genowy klasyfikator molekularny o wysokiej czułości i 

swoistości porównywalnej do innych komercyjnych i prototypowych testów molekularnych 

pozwalający zróżnicować nowotwory łagodne od złośliwych (Tab. 2). Aktualnie trwa walidacja testu. 

 

Tab 2. 

Test molekularny Czułość Swoistość Źródło 

Chudova 2012 92% 58% Chudova, 2010 

Analiza ekspresji genów  (142/167) 

Affirma  GEC GSC 

91% 68% Patel, 2018 

Analiza ekspresji 1115 genów oraz mutacji 3 ge-

nów 

TGC-IVD 

93% 81% Gonzalez, 2017 

Analiza ekspresji 10 genów ThyroSec3 94% 82% Steward,2018 

Milestone 

Analiza ekspresji 20 genów 

98% 85% Gliwice, 2018 

 

W ramach projektu w 2019 r. wykonano w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 330 

operacji tarczycy z pobraniem materiału do badań genetycznych, które posłużą do walidacji 

stworzonego klasyfikatora i badań molekularnych w kierunku poszukiwania markerów prognostyczno-

predykcyjnych. 

 

Ponadto prowadzono dalsze badania dotyczące niekorzystnego znaczenia predykcyjno-prognostycznego 

mutacji promotora genu TERT, jak również  innych mutacji w raku brodawkowatym tarczycy.  

 

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu w 2019 r. przedstawiono: 

 

Konferencje krajowe: 

 

XXV Jubileuszowy Zjazd PTCHO Warszawa: 16-18.05.2019 

 

A. Czarniecka, M. Oczko-Wojciechowska, G. Woźniak, M. Zeman, A. Maciejewski, D. Rusinek, E. 

Chmielik, E. Stobiecka, M. Jarząb, A. Kotecka-Blicharz, J. Krajewska, A. Hajduk, B. Jarząb „Znaczenie 

badań molekularnych w optymalizacji strategii diagnostyczno-terapeutycznej u chorych na nowotwory 

tarczycy”    STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015 

- prezentacja ustna, praca nagrodzona: druga nagroda za najlepszą prezentację plakatową 
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- streszczenie: Nowotwory, Journal of Oncology, 2019; 69, Supl.1: 30 

 

IV Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną Centrum Onkologii-Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie 4-5 kwietnia 2019, Warszawa 2019 

 

Oczko-Wojciechowska M, Pfeifer A, Rusinek D, Tyszkiewicz T, Żebracka-Gala J, Czarniecka A, 

Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Wojtaś B, Gielniewski B, Szpak-Ulczok S, Krajewska J, Polańska J, 

Jarząb B. Ocena charakterystycznych mutacji w raku brodawkowatym tarczycy z zastosowaniem metod 

o wysokiej czułości detekcji: sekwencjonowanie nowej generacji oraz ilościowej reakcji PCR w czasie 

rzeczywistym. Książka abstraktów „IV Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną” Centrum 

Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, str. 37-38, 4-5 kwietnia 2019, Warszawa 2019, 

prezentacja ustna 

 

Rusinek D, Cieślicka M, Pfeifer A, Tyszkiewicz T, Szpak-Ulczok S, Czarniecka A, Krajewska J, 

Kowalska M, Żebracka-Gala J, Halczok M, Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Oczko-Wojciechowska 

M, Jarząb B. Profil ekspresji genów w raku brodawkowatym tarczycy zależnym od mutacji w 

promotorze genu TERT. Książka abstraktów „IV Spotkania z Onkologią Molekularną i Translacyjną” 

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, str. 39-40, 4-5 kwietnia 2019, Warszawa 

2019, prezentacja ustna 

STRATEGMED2/267398/4/NCBR/2015 

 

Konferencja :BIT 19 27-29.06.2019 Toruń 

D. Rusinek, M. Cieślicka, J. Krajewska, A. Pfeifer, T. Tyszkiewicz, S. Szpak-Ulczok, M. Kowalska, J. 

Żebracka-Gala, M. Halczok, E. Chmielik, E. Zembala-Nożyńska, A. Czarniecka, B. Jarząb, M. Oczko-

Wojciechowska 

Gene expression profile of BRAF-positive and BRAF-negative papillary thyroid carcinomas and impact 

of co-existing TETRp mutation. Abstract book BIT 19 27-29.06.2019 Toruń: 30 

 

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Bydgoszcz 3-5.10.2019 

 

 – Streszczenie opublikowane w materiałach zjazdowych ISBN 978-83-935711-3-0 

Oczko-Wojciechowska M, Pfeifer A, Kotecka-Blicharz A, Jarząb M, Kowalska M, Rusinek D, 

Tyszkiewicz T, Pawlaczek A, Czarniecka A, Chmielik E, Kalemba M, Olczyk T, Jarząb B,  

Krajewska J. Opracowanie klasyfikatora molekularnego do zastosowania w diagnostyce guzków 

tarczycy w minimalnej ilości materiału pobranego drogą biopsji cienkoigłowej. Streszczenia doniesień 

zjazdowych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 82-83.  

ISBN 978-83-935711-3-0 
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Kotecka-Blicharz A, Czarniecka A, Kalemba M, Krajewska J, Pfeifer A, Jarząb B, Oczko-

Wojciechowska M. Efektywność decyzji klinicznych w przypadku zmian ogniskowych tarczycy 

mieszczących się w kategoriach niezdeterminowanych rozpoznań cytologicznych, w warunkach 

istniejących w Polsce narzędzi diagnostycznych. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII Zjazd 

Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 100-101.  

 

Chmielik E, Jarząb M, Pfeifer A, Cieślicka M, Rusinek D, Paul P, Simek J, Rydzanicz M, Stokowy T, 

Krajewska J, Lewandowska-Jabłońska E, Czarniecka A, Płoski R, Jarząb B, oczko-Wojciechowska M. 

Sygnatury mutacyjne w nieinwazyjnych nowotworach pęcherzykowych tarczycy z cechami jądra 

brodawkowatego. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa 

Tyreologicznego, Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 121-122. ISBN 978-83-935711-3-0 

 

Rusinek D, Cieślicka M, Pfeifer A, Tyszkiewicz T, Szpak-Ulczok S, Krajewska J, Kowalska M, 

Żebracka-Gala J, Halczok M, Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Oczko-Wojciechowska M, Jarząb B, 

Czarniecka A. Profil ekspresji genów raków brodawkowatych tarczycy z mutacją promotora genu 

TERT. Streszczenia doniesień zjazdowych. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, 

Bydgoszcz 3-5.10.2019, 2019: 143-144. ISBN 978-83-935711-3-0 

  

Konferencje zagraniczne: 

 

42-nd Annual Meeting of the European Thyroid Association Budapeszt 7-10.09.2019 –  

Dagmara Rusinek,Marta Cieslicka, Aleksandra Pfeifer, Sylwia Szpak-Ulczok, Jolanta Krajewska, 

Malgorzata Kowalska, Jadwiga Zebracka-Gala, Tomasz Tyszkiewicz Monika Halczok, Ewa 

Chmielik,Ewa Zembala-Nozynska, Malgorzata Oczko-Wojciechowska, Barbara Jarzab, Agnieszka 

Czarniecka 

 „Gene expression profile of papillary thyroid carcinoma harboring TERT-p mutation-does it differ from 

gene expression profile of BRAF-positive PTCs” 

Streszczenie opublikowane w Eur Thyroid J 2019;8(suppl 1):43  

DOI 10.1159/000501012 

 

Publikacje:  

 

1.Novel TG-FGFR1 and TRIM33-NTRK1 transcript fusion in papillary thyroid carcinoma. 

Pfeifer A, Rusinek D, Żebracka-Gala J, Czarniecka A, Chmielik E, Zembala-Nożyńska E, Wojtaś B, 

Gielniewski B, Szpak-Ulczok S, Oczko-Wojciechowska M, Krajewska J, Polańska J, Jarząb B. 

Genes Chromosomes Cancer. 2019 Aug;58(8):558-566. 10.1002/gcc.22737 
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Rozdziały w podręcznikach: 

 

1.Nowa strategia leczenia operacyjnego chorych na raka tarczycy: 48-67  A. Czarniecka, M. 

Barczyński, M. Dedecjus, K. Kuzdak  

Biblioteka Chirurga Onkologa tom 13 "Nowe strategie leczenia raka tarczycy" Red. B. Jarząb, A. 

Jeziorski, Via Medica, Gdańsk 2019 

ISBN 978-83-66145-76-4, ISBN tom 13 978-83-661145-76-4 

 

2. Nowotwory tarczycy: 581-638 M. Barczyński, M. Dedecjus, A. Czarniecka, D. Handkiewicz-Junak, 

J. Krajewska, B. Jarząb Chirurgia Onkologiczna tom 2 pod red A. Jeziorskiego, P. Rutkowskiego, W. 

Wysockiego; PZWL 2019 ISBN 978-83-200-5557-3, ISBN tom2978-83-200-5645-7 

Wykłady:  

Konferencja endokrynologiczno-chirurgiczna. „Let’s work together - The Joint Endocrinological And 

Surgical Conference” Wrocław 14-16.11.2019  

Rak tarczycy - jaki zakres leczenia operacyjnego jest właściwy w 2019 roku? – A. Czarniecka 

 

 

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 

Wykonawcy: A. Czarniecka, M. Oczko-Wojciechowska, A. Hajduk, J. Krajewska, E. Stobiecka, 

M. Jarząb, G. Woźniak, 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 1996 r. (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 

(RRRT) leczonych operacyjnie. 

 

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 
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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 2019 r zaktualizowano bazę danych chorych na RRRT. W oparciu o bazę miało miejsce wszczęcie 

rozprawy doktorskiej lek. Anny Hajduk: „Odległa ocena skuteczności profilaktycznego leczenia 

operacyjnego u nosicieli germinalnej mutacji proto-onkogenu RET” 

 

Głównym celem pracy jest odległa ocena wyników leczenia chorych na DRRT. 

Cele szczegółowe to: 

- Ocena wyników leczenia chorych w zależności od typu mutacji, momentu podjęcia leczenia 

operacyjnego i jego zakresu. Porównanie ich w grupach chorych leczonych  

w okresie bezobjawowym (rzeczywiste operacje profilaktyczne) i w okresie choroby jawnej klinicznie. 

Planowane jest odniesienie wyników leczenia do grup ryzyka zaproponowanych w najnowszych 

rekomendacjach ATA.  
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- Ocena wykorzystania markerów biochemicznych (stężenia podstawowego  

i stymulowanego kalcytoniny oraz CEA) w procesie podejmowania decyzji terapeutycznej oraz 

monitorowania przebiegu choroby i oceny rokowania (znaczenie czasu podwojenia kalcytoniny dla 

ryzyka nawrotu).  

-Ocena rozkładu poszczególnych typów mutacji proto-onkogenu RET w badanej populacji (stanowiącej 

grupę reprezentatywną dla populacji polskiej)  

z uwzględnieniem zmian obserwowanych na przestrzeni lat. 

- Ocena diagnostyki i leczenia pozostałych składowych zespołu MEN2 – guza chromochłonnego 

nadnerczy i nadczynności przytarczyc w kontekście zaleceń ATA z 2015 r. 

- zakończenie pracy planowane jest w 2020 r 

 

W 2019 r wyniki prezentowano na: 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Aktualne pytania w chirurgii endokrynologicznej” 10-

11.05.2019 Lwów 

 A. Czarniecka: Current surgical management in RET  mutation carriers. Twenty years of experience in 

prophylactic thyroidectomy 

 

Publikacja: 

Current surgical management in RET mutations carriers (Aktualne postępowanie chirurgiczne u 

nosicieli mutacji proto-onkogenu RET) Czarniecka A, Oczko-Wojciechowska M, Hajduk A, Zeman M, 

Jarzab B. Endokrynol Pol. 2019;70(4):367-379. doi: 10.5603/EP.a2019.0021. 

 

Rozdział w podręczniku: 

Rak rdzeniasty tarczycy - od biologii molekularnej do decyzji lekarskiej: 91-103 

B. Jarząb, M. Oczko-Wojciechowska, J. Krajewska, A. Czarniecka Biblioteka Chirurga Onkologa tom 

13 "Nowe strategie leczenia raka tarczycy" Red. B. Jarząb, A. Jeziorski, Via Medica, Gdańsk 2019 

ISBN 978-83-66145-76-4, ISBN tom 13 978-83-661145-76-4 

 

4.1.3. Wartość predykcyjna radioizotopowej lokalizacji niemych klinicznie ognisk (ROLL) 

wznowy u chorych na raka tarczycy kwalifikowanych do leczenia operacyjnego 

Wykonawcy: M. Turska-d’Amico, A. Czarniecka, G. Woźniak, A. d’Amico,O. Chrabański 

 

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). 
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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 analizy 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 
Wykonawcy: 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 latach 2017-2019 w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej COI w Gliwicach operowa-

no 54 chorych (14 kobiet i 40 mężczyzn) z powodu przerzutów raka jelita grubego do wątroby. W 23 

(42,6%) przypadkach ognisko pierwotne było zlokalizowane w odbytnicy, a w pozostałych 31 (57,4%) 

przypadkach w okrężnicy. U 22 (41%) chorych stwierdzono przerzuty synchroniczne, a u pozostałych 

32 (59%) metachroniczne. Przerzuty, które ujawniły się do 3 miesięcy od operacji ogniska pierwotnego 

uznano za synchroniczne. W przypadku przerzutów metachronicznych czas od operacji ogniska pier-

wotnego do rozpoznania przerzutów wahał się od 5 do 78 miesięcy i średnio wyniósł 22 miesiące. W 36 

przypadkach stwierdzono obecność pojedynczego przerzutu, a w 18 co najmniej 2 przerzutów. Wyko-

nano 20 dużych (>2 segmenty) anatomicznych resekcji, w tym 5 dwuetapowych (ALPPS), 18 anato-

micznych resekcji jednego lub dwóch segmentów, 11 metastazektomii oraz 5 samodzielnych lub połą-

czonych z resekcją termoablacji (RFA). Powikłania pooperacyjne oceniano w skali Claviena. Stwier-

dzono 3 (5,6%) zgony w przebiegu pooperacyjnym. Powikłania w stopniu 4 wystąpiły u 2 chorych, w 

stopniu 3 u 2 chorych, w stopniu 2 u 9 chorych, w stopniu 1 u jednego chorego. U 37 (68,5%) chorych 

nie wystąpiły powikłania pooperacyjne. Przed zabiegiem operacyjnym oraz w pierwszej, trzeciej i piątej 
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dobie pooperacynej wykonywano jednolity zestaw badań laboratoryjnych. Czas obserwacji wahał się od 

1 do 28 miesięcy (średnia 13 miesięcy). Chorych u których wykonano termoablację, wykluczono z dal-

szej analizy. 

Przeanalizowano przeżycia bezobjawowe (DFS). W całej badanej grupie prawdopodobieństwo 18-

miesięcznego DFS wyniosło 28% (Ryc.1). Nie wykazano wpływu na DFS przedoperacyjnych stężeń 

białek ostrej fazy takich jak: fibrynogen, ferrytyna i prealbumina (Ryc.2-4). Nie wykazano również 

wpływu na DFS wskaźników stanu zapalnego takich jak PLR, NLR oraz stężenia D-dimerów (Ryc.5-7). 

Korzystnym czynnikiem wpływającym na DFS okazały się natomiast: pojedynczy przerzut w porówna-

niu do 2 i więcej przerzutów (p=0,027) oraz czas od operacji pierwotnej do rozpoznania przerzutów 

większy niż 12 miesięcy (p=0,000). Wykresy prawdopodobieństwa DFS zależne od tych parametrów 

przedstawiono na Ryc. 8 i 9. Dodatkowo podjęto próbę stworzenia prostego modelu prognostycznego 

opartego na tych dwóch parametrach. W tym celu korzystnym prognostycznie parametrom przyznawa-

no 1 punkt, natomiast niekorzystnym 0 punktów. W ten sposób otrzymano 3 grupy chorych. W grupie, 

która otrzymała 2 punkty znaleźli się chorzy u których stwierdzono 1 zmianę przerzutową, która ujaw-

niła się po 12 miesiącach od operacji ogniska pierwotnego, w grupie, która otrzymała 0 punktów znaleź-

li się chorzy, u których zdiagnozowano co najmniej 2 zmiany przerzutowe, które ujawniły się do 12 

miesięcy od operacji ogniska pierwotnego, natomiast w grupie, która otrzymała 1 punkt, pozostali cho-

rzy. Wykres prawdopodobieństwa DFS w tym modelu przedstawiono na Ryc.10. Wykazano istotną 

statystycznie różnicę prawdopodobieństwa przeżycia bezobjawowego grupy chorych, która otrzymała 2 

punkty, w porównaniu do dwóch pozostałych grup (p=0,001). Prawdopodobieństwo 18-miesięcznego 

DFS wyniosło w tej grupie 86%. Powyższy model jawi się jako prosta możliwość stratyfikacji grupy 

chorych na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania klinicznego. Wydaje się, że może on być 

pomocny przy podejmowaniu decyzji dotyczącej sekwencji leczenia, jednak wymaga potwierdzenia na 

większej grupie chorych. 

W tracie opracowania i realizacji są wyniki analizy genetycznej NRAS, KRAS, BRAF. 

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 

Wykonawcy: Ł. Krakowczyk, A. Widera, D. Lange, A. Maciejewski, M. Stankiewicz,                                      

C. Szymczyk, B. Maciejewski  

 

Cel pracy: czy parametryczny morfometryczny profil sieci naczyń limfatycznych w guzie i w regio-

nalnych węzłach chłonnych (z przerzutami i bez) można wykorzystać jako uzupełnienie (wskazanie 

precyzji) kliniczno-molekularnego systemu szacowania ryzyka  wznowy miejscowej i lub węzłowej 

po leczeniu operacyjnym raków regionu głowy i szyi. Aktualnie powszechnie stosowany kliniczny 
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system oceny ryzyka wg Pelersa nie  podlegał nowelizacji. Od ponad 30 lat i w sytuacji wdrożenia 

wielu  nowoczesnych metod  i technik radiochirurgii ( 3D-CRT, IMRT i GRT) jest   

        niedostatecznie precyzyjny jako  predyktor indywidualnej optymalizacji pooperacyjnego leczenia   

uzupełniającego. 

   

     Uzasadnienie: Z dotychczasowych nielicznych badań wynika, że stopień nasilenia patologicznej 

angio- i limfangiogenezy w guzie i ogniskach przerzutowych może mieć istotną wartość predykcyjną 

i prognostyczną. Z kolei morfometryczne zmiany limfangiogenezy w regionalnych węzłach chłon-

nych bez ognisk przerzutowych mogą hipotetycznie stanowić wczesny rekwizyt ryzyka powstania w 

nich przerzutów (i np. źródeł dla następczego rozsiewu). A zatem parametryczna i morfometryczna 

analiza sieci limfatycznej w guzie i w regionalnych węzłach chłonnych może stanowić ważny uzu-

pełniający czynnik predykcyjny i prognostyczny zwiększający kliniczną wartość statusu molekular-

no-histopatologicznego guza pierwotnego i regionalnych węzłów chłonnych nie tylko dla poopera-

cyjnej 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 kli-

nicznego, 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 parametryza-

cje 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). Uzyska-

ne 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 okażą się wystarczająco reprezentatywne zostanie podjęta próba zdefiniowa-

nia (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 

Wykonawcy: C. Szymczyk, A. Widera, A. Maciejewski, J. Wierzgoń, A. Napieralska, B. Napieralski, 

B. Maciejewski 

 

Program w fazie komplementacji grupy pilotowej i opracowania wstępnych wyników badań 

molekularnych.  

Zebrano 17 osobową grupę pacjentów u których pobrano poza standardowymi marginesami 

chirurgicznymi marginesy satelitarne, z tkanek potencjalnie zdrowych, oddalonych od marginesów 

chirurgicznych (grupa planowana 20 pacjentów). 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. 

Wykonano bloczki parafinowe i przygotowano materiał do badania molekularnego. Ponadto aby 

podnieść wartość badania, skrojono materiał do badań spektroskopowych. 

Spektroskopia w podczerwieni jest metodą fizyczną, która pozwala ocenić na podstawie analizy 

materiału biologicznego skład biochemiczny tkanki. Liczne badania naukowe wykazały, że na 

podstawie składu biochemicznego, można odróżnić tkanki zdrowe od tkanek raka czy gruczolaka  

np. tarczycy, można oceniać stan tkanek po chemioterapii, jak też, że skład biochemiczny tkanek może 

mieć wartość prognostyczną np. w mięsakach kości. Na podstawie publikacji dostępnych w 

piśmiennictwie i posiadanych doświadczeń własnych (współpraca Zakładu Patologii Nowotworów 

Instytutu Onkologii w Gliwicach z Katedrą Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierownictwem 

Profesora Józefa Cebulskiego, publikacje na temat składu biochemicznego zmian w tarczycy  i piersi) 

chcemy posiadany materiał wykorzystać do sprawdzenia, czy skład biochemiczny marginesów 

chirurgicznych jest identyczny jak marginesów satelitarnych, i jaka jest różnica między tkankami 

potencjalnie zdrowymi a składem tkanki raka w zebranych przypadkach. Taka obserwacja mogłaby 
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mieć kluczowe znaczenie w postępowaniu chirurgicznym i następowej radioterapii i podnieść także 

wartość badania molekularnego. 

 

4.3.1. Wykorzystanie obrazowania i profilowania molekularnego w planowaniu oszczędzającej 

terapii chorych na raka piersi w stopniu zaawansowania T1-2N0-1M0 

Wykonawcy: M. Turska-d’Amico, R. Szumniak, A. d’Amico, E. Stobiecka, E. Chmielik, A. Skorupa, 

M. Sokół, M. Gawin, M. Smolarz, M. Oczko-Wojciechowska, M. Pietowska, M. Jarząb, B. Jarząb 

 

Leczenie oszczędzające u chorych na raka piersi kobiet, minimalizacja zakresów wykonywanych zabie-

gów 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 lecze-

nia miejscowego; ocena struktury guza nowotworowego piersi w oparciu o metabolomity, produkty 

białkowe, a także ekspresję genów w korelacji do badań obrazowych rezonansu magnetycznego i poo-

peracyjnego 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  

 

              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 analizy uzyskanych wyników badań 

histopatylogicznych chorych włączonych do programu, opracowywania materiału do pozostałych ba-

dań. 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-T2 N0M0 

Wykonawcy: M. Turska-d’Amico, A. d’Amico 

 

Leczenie oszczędzające (Breast Conserving Therapy - BCT) u chorych na raka piersi połączone 

z biopsją węzła wartowniczego pozwala na leczenie pacjentek 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 zostanie 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 analizowania wyników badanej 

grupy chorych leczonych w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii- 

Instytutu w Gliwicach. Uzyskana analiza wyników będzie przedmiotem publikacji przygotowanego 

projektu. 

 

4.4. Chirurgiczne leczenie obrzęku chłonnego kończyn górnych 

Kierownik: A. Maciejewski 

4.4.1. Porównanie różnych metod chirurgicznego leczenia obrzęku chłonnego kończyn górnych 
Wykonawcy: K. Donocik, R. Ulczok, M. Kalemba, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak, 

P. Drozdowski, M. Grajek 

 

Obrzęk chłonny powstaje w wyniku zaburzeń wrodzonych w układzie limfatycznym lub wskutek prze-

bytych urazów, zakażeń, nowotworów lub konsekwencji ich leczenia. Najczęstszą przyczyną wtórnego 

obrzęku kończyn górnych są procedury związane z leczeniem raka piersi. Do czynników powodujących 
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wystąpienie obrzęku chłonnego związanego z rakiem piersi można zaliczyć: limfadenektomię pachową, 

chemioterapię, radioterapię, powikłania pozabiegowe, nadciśnienie tętnicze, otyłość, wiek. Po ujawnie-

niu 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 2019 roku wykonaliśmy 16 zabiegów w obrębie układu chłonnego u pacjentek z obrzękiem chłon-

nym kończyny górnej powstałym po leczeniu z powodu raka piersi. Rekonstrukcję układu chłonnego 

wykonaliśmy trzema sposobami: 12 zabiegów transferu węzłów chłonnych z okolicy pachwiny do dołu 

pachowego z jednoczasową rekonstrukcją piersi płatem wolnym z podbrzusza i 4 zabiegi polegające 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 1, 3 i 12 miesiącach po zabiegu. Obserwowano zmniejszenie obrzęku koń-

czyny, 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 oraz rozdział 

w książce 

The combination of lymphatic-venous anastomoses with the lipotransfer in the axillary region as a min-

imally invasive and effective method of treatment of the upper limb lymphoedema. Donocik K, Ulczok 

R, Walczak D, Drozdowski P, Krakowczyk Ł, Szumniak R, Grajek M, Wierzgoń J, Dobrut M, Kalemba 

M, Wygoda Z, Maciejewski A.  

10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery. Bologna, Italy 

 

Chirurgiczne leczenie obrzęku chłonnego. Donocik K, Ulczok R, Drozdowski P, Krakowczyk Ł, Wal-

czak D, Szumniak R, Grajek M, Wierzgoń J, Szymczyk Cz, Oleś K, Dobrut M, Kalemba M, Bula D, 

Maciejewski A.  

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Poznań, 

Polska 
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Zabiegi mikrochirurgiczne w profilaktyce i leczeniu obrzęków limfatycznych doświadczenia Centrum 

Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie. Donocik K.   

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Zakopane, Polska 

Leczenie chirurgiczne obrzęków limfatycznych. Donocik K.  

 

XVIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Postępy w chirurgii naczyń. Kazimierz Dolny, Polska 

W roku 2020 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 CT, Visionsense Iridium. Porów-

nanie metod badania 

Wykonawcy: K. Donocik, R. Ulczok, M. Kalemba, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak, 

p. Drozdowski, M. Grajek 

 

Do oceny obrzęku chłonnego używa się różnych metod diagnostycznych. Limfoscyntygrafia i SPECT 

pozwalają zobrazować zaburzenia spływu chłonki z kończyny, a metodą Visionsense Iridium uzysku-

jemy wizualizację spływu chłonki przed planowaniem leczenia chirurgicznego obrzęku chłonnego. 

U wszystkich pacjentek poddanych chirurgicznemu leczeniu obrzęku chłonnego wykonano przedopera-

cyjne 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. 

„Przed i śródoperacyjne wykorzystanie zieleni indocyjaninowej i systemu wizualizacji powierzchow-

nych naczyń żylnych przy zespoleniach żylno-limfatycznych u chorych z wtórnym obrzękiem limfatycz-

nym kończyny górnej”- Ulczok R, Donocik K, Walczak D, Drozdowski P, Szumniak R, Krakowczyk Ł, 

Grajek M, Wierzgoń J, Piotrowska-Seweryn A, Dobrut M, Kalemba M, Wygoda Z , Maciejewski A. 

XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJ-

NEJ I ESTETYCZNEJ. Poznań, Polska. 

 

“Pre- and intraoperative use of indocyanine green and a system of visualization of superficial vessels at 

lymphaticovenous anastomosis in patients with secondary lymphoedma of the upper limb”- Ulczok R, 

Donocik K, Walczak D, Drozdowski P, Krakowczyk Ł, Szumniak R, Grajek M, Wierzgoń J, Dobrut M, 

Kalemba M, Wygoda Z, Maciejewski A. 10th Congress of World Society for Reconstructive Microsur-

gery. Bologna, Italy 

 

Publikacja oryginalna w trakcie przygotowania. 
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4.5. Ocena jakości życia pacjentek poddanych zabiegom onkoplastycznym i rekonstrukcyjnym 

w obrębie piersi z wykorzystaniem ankiety BREAST Q 

Kierownik: A. Maciejewski 

4.5.1. Porównanie spodziewanej i rzeczywistej jakości życia wśród Pacjentek poddanych zabiegom 

onkoplastycznym i rekonstrukcyjnym piersi 

Wykonawcy: K. Donocik, R. Ulczok, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak, P. Drozdow-

ski, M. Grajek 

 

Chorym na raka piersi, który zajmuje dużą część gruczołu proponujemy leczenie oszczędzające pierś 

z zastosowaniem technik onkoplastycznych lub amputacje piersi z rekonstrukcją. Specjalnie opracowa-

na i dostosowana do planowanego leczenia ankieta pozwoli porównać oczekiwania pacjentek przed 

zabiegiem z oceną jakości życia i przebiegu leczenia po operacji. W 2019 roku zebrano koleje 30 cho-

rych u których przeprowadzono ankietę jakości życia. 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 oszczędza-

jącym pierś i pacjentek poddanych amputacji piersi z jednoczasową rekonstrukcją 

Wykonawcy: K. Donocik, R. Ulczok, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak, P. Drozdow-

ski, M. Grajek 

 

Leczenie raka piersi stanowi ważne zagadnienie dla chirurgii onkologicznej. W przypadku resekcji gru-

czołu piersiowego z powodu raka u części pacjentek wykonuje się leczenie oszczędzające pierś lub am-

putacje w tym podskórne resekcje gruczołu z jednoczasową rekonstrukcją. W 2019 roku przeprowadzi-

liśmy ankietę wśród 65 pacjentek z rakiem piersi leczonych różnymi metodami, stworzyliśmy bazę da-

nych. Porównanie tych dwóch grup chorych pozwoli poznać poziom satysfakcji pacjentek z przeprowa-

dzonego leczenia, porównać poziom lęku związanego z chorobą w obu badanych grupach.  

Publikacja oryginalna w trakcie przygotowania. 

 

4.5.3. Porównanie jakości życia pacjentek po rekonstrukcji piersi tkankami własnymi i implanta-

mi 

Wykonawcy: K. Donocik, R. Ulczok, A. Maciejewski, M. Dobrut, J. Wierzgoń, D. Walczak, P. Drozdow-

ski, M. Grajek 

 

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 2019 roku przeprowadziliśmy ankietę wśród 

30 pacjentek przed i po rekonstrukcji piersi, została stworzona baza danych. Kwestionariusz BREAST-
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Q pozwala na ocenę zadowolenia chorej ze zrekonstruowanej piersi, satysfakcji z całego procesu lecze-

nia 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 2020 planowane jest zankietowanie kolejnych około 30 chorych, co umożliwi wstępną analizę wyni-

ków. 

Publikacja oryginalna w trakcie przygotowania. 

 

4.6. Optymalizacja terapii chorych na schorzenia układu krwiotwórczego  

Kierownik: S. Giebel  

 

4.6.1. Analiza czynników prognostycznych i predykcyjnych w planowaniu i ocena wyników 

leczenia chorych na DLBCL. Naturalna komórka limfoidalna (ILC) - nowy uczestnik odpowiedzi 

immunologicznej w przebiegu chorób limfoproliferacyjnych 

Wykonawcy: A.Chwieduk, M. Głowala-Kosińska, A. Ciomber, I. Mitrus, A. Smagur, W. Fidyk, P. Bo-

rzdziłowska, J. Korfanty, M. Wilkiewicz, M. Twardosz., R. Swoboda, A. Kwiatkowska-Pamuła, K. Dulik, 

J. Najda, M. Krawczyk-Kuliś 

 

Celem realizowanego od 2018 r. programu badawczego jest identyfikacja rodzaju zależności 

między naturalnymi komórkami limfoidalnymi, adaptacyjnym układem immunologicznym i komórkami 

nowotworowymi. Umożliwi ona określenie roli tych komórek w powstawaniu i przebiegu chorób 

limfoproliferacyjnych. Objęcie badaniem odpowiednio dużej i względnie homogennej grupy pacjentów 

nowotworowych pozwoli na kompleksową ocenę nie tylko samych naturalnych komórek limfoidalnych 

obecnych w otoczeniu komórek nowotworowych, ale również ich wpływu na pozostałe komórki układu 

immunologicznego. 

Badaniem, do tej pory, objęta została grupa 18 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 dawcy szpiku (n=20).  

Ilościowa i jakościowa analiza cytometryczna z wykorzystaniem ośmiokolorowego cytometru 

przepływowego FACSCantoTM II (BD Bioscience) obejmowała:  

- identyfikację komórek ILCs o fenotypie lin- (CD3, CD4, CD16, CD19, CD8, CD20, CD34, CD15, 

CD14, CD203c, CD33, FcεRI) CD127+; poszczególne subpopulacje zostały wyodrębnione dzięki 

analizie ekspresji CD294 (CRTH2) i CD117  

- ocenę konwencjonalnych limfocytów: Tc (CD45+CD3+CD8+), Th (CD45+CD3+CD4+), NK 

(CD45+CD56+CD3-), NKT (CD45+CD56+CD3+),  

- analizę limfocytów T regulatorowych (Treg) o immunofenotypie CD4+CD25high; w celu analizy 

funkcjonalnej tych komórek zostały przeanalizowane dwie populacje: CD4+CD25highCD127-

CDCD45RA+ (naïve Tregs) i CD4+CD25highCD127-CDCD45RA- (memory Tregs). 
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Przeprowadzone przez nas, w grupie zdrowych dawców szpiku, 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. Analiza statystyczna wyników uzyskanych w grupie pacjentów z rozpoznanym 

DLBCL zostanie przeprowadzona po zebraniu grupy 30 pacjentów i uzupełnieniu liczby grupy 

kontrolnej. 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 naukowych 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 i skuteczności napromieniania całego ciała w dawkach mieloablacyjnych 

w skojarzeniu z fludarabiną przed allotransplantacją komórek krwiotwórczych u chorych 

na ostrą białaczkę szpikową 

Wykonawcy: M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, M. Saduś-Wojciechowska, M. Ociepa, 

A. Frankiewicz, A. Szlauer-Stefańska, J. Najda, M. Krawczyk-Kuliś, J. Hołowiecki, M. Kraszkiewicz, 

B. Jochymek, Ł. Kleszyk, M. Radwan, Ł. Dolla 

 

 

Celem porównania leczenia kondycjonującego fludarabiną z napromienianiem całego ciała w dawkach 

mieloablacyjnych zaplanowano analizę wyników leczenia z użyciem samej chemioterapii (schemat 

fludarabina i busulfan). W tym celu przedstawiono projekt w ramach grupy PALG. 

W ostatnim okresie uzyskano dane dotyczące ponad dwudziestoosobowej grupy pacjentów leczonych 

tym schematem z ośrodków zewnętrznych zrzeszonych w stowarzyszeniu. 

Planuje się w publikacji analizę porównawczą leczenia FluTBI z FluBu. 

Ze względu na niewielką grupę pacjentów przed pozyskaniem dodatkowej bazy, analizę danych 

zbiorczo oraz przygotowanie publikacji zaplanowano na 2020 r. 

 

4.7.2. Porównawcza ocena kliniczno-dermoskopowa zmian skórnych w przebiegu ostrej 

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

transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) w trakcie leczenia pozaustro-

jową fotoferezą (ECP) 

Wykonawcy: G. Kamińska-Winciorek, T. Czerw, M. Jaworska, A. Szlauer-Stefańska, S. Giebel  

 

W latach 2018-2019 do prospektywnej oceny kliniczno-dermoskopowej zmian skórnych 

w przebiegu choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi (GVHD) u pacjentów leczonych za pomocą 

pozaustrojowej fotoferezy (ECP) zakwalifikowano i włączono łącznie 15 pacjentów po allogenicznej 
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transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT). Ze względu na zrekrutowanie nie-

pełnej liczby badanych (głównie z powodów logistycznych – kolejny etap trwającego remontu części 

Kliniki Transplantacji Szpiku prowadzonego w 2018-2019 roku; oraz wysokospecjalistyczny charakter 

procedury  terapeutycznej jaką jest ECP), nie było możliwe przeprowadzenie ostatecznej analizy 

i opracowanie uzyskanych wyników obserwacji w grupie badanych chorych dotyczących cech dermo-

skopowych oraz ewolucji tych zmian w aspekcie kliniczno-dermoskopowym.  

 Poczynione kolejne obserwacje kliniczno-dermoskopowe wraz ze zgromadzoną   unikatową 

dokumentacją fotograficzną (ikonografia własnych przypadków) zmian występujących zarówno 

w obrębie skóry gładkiej, jak i również błon śluzowych i przydatków w przebiegu skórnej GvHD,  dały 

podstawę do przygotowania pracy do publikacji (Szlauer-Stefańska A., Kamińska-Winciorek G.: Der-

moscopy of lip in graft-versus-host disease, propozycja publikacji w JEADV) . 

W pracy tej przedstawiono analizę obrazów dermoskopowych czerwieni wargowej  na podstawie serii 

przypadków (uwzględniając  pacjentów leczonych ECP)  w oparciu o najnowszy konsensus 

i terminologię dermoskopową (Erichetti i wsp. 2019) dotyczącą dermatoz zapalnych. 

 

Ponadto zaprezentowano wstępne wyniki dotyczące ewolucji cech dermoskopowych  zmian skórno-

śluzówkowych w przebiegu przewlekłej GvHD  z uwzględnieniem terapii ECP (poprawa lub nasilenie 

kliniczno-dermoskopowe obserwowanych ognisk)  w  następujących wystąpieniach  ustnych:  

1. Kamińska-Winciorek G: Innowacyjne zastosowanie dermoskopii w dermatoonkologii. I Konferencja 

Sekcji DiT05 Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. DERMOSKOPIA GDYNIA, 15-16. 03. 

2019. Forum Dermatologicum. 2019;  2 (5): 55.   DOI: 10.5603/FD.2019.0006  

2. Szlauer-Stefańska A, Giebel S,  Kamińska-Winciorek G: Onychoskopia w skórnej chorobie prze-

szczep przeciwko gospodarzowi (GvHD). I Konferencja Sekcji DiT05 Polskiego Towarzystwa Derma-

tologicznego. DERMOSKOPIA GDYNIA, 15-16.03. 2019. Forum Dermatologicum. 2019;  2 (5): 66.   

DOI: 10.5603/FD.2019.0006  

3. Kamińska-Winciorek G: Co nowego w dermoskopii? Sympozjum naukowo szkoleniowe PTD:  Pol-

ska Akademia Dermatologii i Wenerologii. Olsztyn 11-13.04.2019.  

4. Szlauer-Stefańska A., Kamińska-Winciorek G.: „Co mówią” usta pacjentów z chorobą przeszczep-

przeciwko-gospodarzowi- kliniczno-dermoskopowe opisy przypadków. Zjazd Sekcji Forum Młodych 

PTD, 24-25.10.2019 Łódź 2019. Forum Dermatologicum. 2019;5(4):121-161. 
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4.7.3. Retrospektywna ocena wyników allotransplantacji komórek macierzystych u chorych 

z nawrotową oraz oporną postacią chłoniaka Hodgkina 

Wykonawcy: A. Frankiewicz, J. Hołowiecki, M. Krawczyk-Kuliś, M. Saduś-Wojciechowska, J. Najda, 

W. Mendrek, T. Czerw, M. Sobczyk-Kruszelnicka, M. Ociepa, K. Michalak M. Dzierżak-Mietła, 

G. Kamińska-Winciorek, 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 wy-

leczenie 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 auto-

logicznych komórek krwiotwórczych. W tej grupie pacjentów rokowanie nieco poprawiło się 

dzięki zastosowaniu nowych leków (bendamustyna w skojarzeniu z gemcytabiną oraz przeciw-

ciała monoklonalne; brentuksimab vedotin, nivolumab).  

Zastosowanie allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych pozwala potencjal-

nie, 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, sta-

nowiła jak dotąd istotną przeszkodę w oferowaniu tej metody leczniczej pacjentom z chłonia-

kiem Hodgkina. W ciągu ostatniej dekady obserwuje się znaczącą 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 krwio-

twórczych, z próbą wyłonienia grupy chorych, których szanse na odniesienie  korzyści są rela-

tywnie duże. Należy zaznaczyć, że w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Cen-

trum 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 
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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, pod-

czas 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) 

Z pośród 35 chorych u których stwierdzono wszczep, czworo (11%) doświadczyło ostrej 

GVHD w stopniu 2-4 (jeden chory w stopniu 2, jeden w stopniu 3, dwóch w stopniu 4). Wśród  

30 chorych którzy przeżyli bez progresji choroby conajmniej 100 dni, przewlekłą GVHD 

stwierdzono u 12 (40%). 

W analizie jednowariantowej prawdopodobieństwo całkowitego przeżycia było znacząco 

wyższe u kobiet względem mężczyzn (70% +/-17% vs. 37% +/-14%, p=0.008), u chorych 

młodszych względem mediany (69% +/-15% vs. 25% +/-19%, p=0.04) oraz tych którzy osi-

ągnęli całkowitą remisję przed AlloHSCT względem tych z remisją częściową oraz brakiem 

remisji (92% +/-7% vs. 22% +/-19% vs. 40% +/- 15%; p=0.04). Te same czynniki miały wpływ 

na prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od progresji.  

W analizie wielowariantowej z użyciem regresji wstecznej jedynie status choroby przed allo-

HSCT pozostawał niezależnym czynnikiem ryzyka śmiertelności (odpowiedź częściowa lub 

brak remisji vs. całkowita odpowiedź: hazard ratio = 10.9 (95% CI, 1.4-84.1), p=0.02). 

 

Aktualnie praca przygotowywana jest do druku w literaturze fachowej. Planuje się również 

zwrócenie z zapytaniem do innych Ośrodków Transplantacyjnych celem poszerzenia bazy 

danych.  
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4.7.4. 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 

Wykonawcy: M. Głowala-Kosińska, A. Chwieduk, W. Fidyk, A. Smagur, P. Borzdziłowska, J. Korfanty, 

I. Mitrus, A. Ciomber, M. Wilkiewicz, M. Sobczyk-Kruszelnicka, T. Czerw, W. Mendrek, J. Najda, 

M. Saduś-Wojciechowska, A. Frankiewicz, M. Ociepa, K. Michalak, M. Krawczyk-Kuliś, J. Hołowiecki, 

S. Giebel 

 

Celem projektu jest ocena wczesnej rekonstytucji rzadkich subpopulacji limfocytów w obrębie po-

pulacji komórek CD4+ krwi obwodowej pacjentów poddanych haplo-HSCT (haploidentyczny prze-

szczep komórek krwiotwórczych) w porównaniu z grupą pacjentów po MUD-HSCT (zgodny w HLA 

przeszczep komórek krwiotwórczych). 

Pierwsza część badań zgodnie z założeniami projektu została zrealizowana w oparciu o materiał po-

chodzący od pacjentów przed przeszczepem komórek krwiotwórczych oraz w dniu +100 po przeszcze-

pie. Wykonano ocenę immunofenotypową następujących subpopulacji: Th (CD4+), Tc (CD8+), w tym 

limfocytów T naive/memory, limfocytów T o fenotypie DN (CD3+ CD4- CD8-) TCRgd, limfocytów 

regulatorowych Treg (CD4+ CD25high CD127-), komórek RTE (ang. recent thymic emigrants) CD4+ 

CD45RA+ CD62L+CD31+. Pozwoliło to nakreślić profil wczesnego odtwarzania interesujących nas 

limfocytów T równolegle w układzie MUD-HSCT oraz haplo-HSCT.  

Wyniki uzyskane od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (dotychczas włączono 70 pacjentów) 

wskazują na różnice w rekonstytucji limfocytów T naive, w tym m.in. komórek o fenotypie CD4+ 

CD45RA+CD62L+CD31+ (znanych pod nazwą recent thymic emigrants, RTE) oraz dziewiczych lim-

focytów regulatorowych (naive Treg: CD4+ CD25high CD127- CD45RA+) we krwi obwodowej pa-

cjentów, 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). Porównawcza analiza wyników zostanie przepro-

wadzona po uzupełnieniu grupy o kolejnych pacjentów (dalsze etapy realizacji projektu). Projekt finan-

sowany jest z Grantu NCN 2017/27/B/NZ6/00002, którego zakończenie planowane jest na sierpień 

2021 r. 

Otrzymane wyniki zostaną upublicznione w formie doniesień na międzynarodowych i krajowych 

konferencjach oraz staną się przedmiotem publikacji w recenzowanych czasopismach.  
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4.7.6 Ocena częstości występowania oraz podtypów klinicznych zmian skórnych w   przebiegu 

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

transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych  (alloHSCT) w zależności od rodzaju 

dawcy i leczenia przygotowującego do przeszczepienia 

Wykonawcy: G. Kamińska-Winciorek, T. Czerw, M. Krawczyk- Kuliś, A. Szlauer-Stefańska, W. Men-

drek, A. Frankiewicz, M. Ociepa, M. Saduś-Wojciechowska, K. Michalak, M. Sobczyk-Kruszelnicka, 

J. Najda, M. Pawełczak-Szostak, J. Hołowiecki, S. Giebel 

 

Celem pracy jest analiza porównawcza stopnia nasilenia i podtypów klinicznych zmian skórnych 

w przebiegu przewlekłej choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) w zależności od rodza-

ju dawcy i sposobu leczenia przygotowującego przed procedurą allogenicznego przeszczepiania komó-

rek macierzystych.. W roku 2019 rozpoczęto pierwszy etap projektu obejmujący aktualną ocenę dotych-

czas opisywanych zmian skórnych w przeprowadzonym całościowym badaniu dermatologicznym; we-

dług  kryteriów oceny w modyfikacji własnej u pacjentów poddanych procedurze alloHSCT, 

w szczególności z potwierdzoną w wywiadzie przewlekłą skórną GVHD . Ponadto rozpoczęto prospek-

tywną ocenę kliniczno- dermoskopową w przypadku nowych rozpoznań skórnych objawów przewlekłej 

GvHD u pacjentów pozostających w obserwacji Przyklinicznej Poradni Transplantacji Szpiku w Gliwi-

cach.  

Ze względu na fakt  późnego występowania przewlekłej skórnej postaci GVHD  (około  80 dnia nawet 

do 200 dnia według danych literaturowych) w aspekcie prospektywnego charakteru  prowadzonej ob-

serwacji , powyższy projekt wymaga przedłużenia w czasie.  

 

W prowadzonym projekcie uwzględniającym całościowe badanie skóry - z opisywaniem  objawów 

skórno-śluzówkowych w przebiegu GVHD, ale również zmian skórnych w przebiegu chorób limfopro-

liferacyjnych, potencjalnych nowotworów skóry oraz innych rzadkich powikłań ze strony  narządów 

wewnętrznych,,  uzyskano wartościowy zbiór unikatowej dokumentacji fotograficznej . Wstępne wyniki 

obserwacji przedstawiono w formie poniższych  prezentacji ustnych lub plakatowych. 

  

Wystąpienia ustne 

 Szlauer-Stefańska A., Krawczyk-Kuliś M., Kamińska-Winciorek G., Sobczyk-Kruszelnicka M., 

Czerw T., Michalak K., Mendrek W., Giebel S.: Resolved pulmonary complications in patient 

with graft-versus-host disease. 1st EBMT GvHD summit, 17.05.2019, Warszawa 

Prezentacje plakatowe  

 Kamińska-Winciorek G., Szlauer-Stefańska A., Mendrek W., Giebel S.: Dermoskopowa obser-

wacja zmian skórnych w przebiegu ziarniniaka grzybiastego oraz zespołu Sezary’ego po allo-

genicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. DiTOS 15-16.03.2019, 

Gdynia (plakat i I miejsce w konkursie na najlepszą pracę plakatową) Forum Dermatologicum. 

2019;  2 (5): 76.   DOI: 10.5603/FD.2019.0006  
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 Kamińska-Winciorek G., Szlauer-Stefańska A., Mendrek W., Giebel S. Dermoscopic follow-up 

of skin lesions in the course of mycosis fungoides and Sezary syndrome after allogeneic hema-

topoietic stem cell transplantation- case series study. 28th EADV Congress, 9-13.10.2019, Ma-

dryd 

 Szlauer-Stefańska A., Kamińska-Winciorek G: Wtórne skórne nowotwory po autologicznych i 

allogenicznych przeszczepieniach komórek krwiotwórczych. XXVIII Zjazd PTHiT, Łódź 2019  

Ponadto dodatkowe obserwacje w projekcie dały podstawę do napisania pracy poglądowej złożonej 

aktualnie do druku  w redakcji Clinics in Dermatology (w recenzji): Szlauer-Stefańska A., Kamińska-

Winciorek G.: Secondary skin neoplasms in patients after autologous and allogeneic hematopoietic stem 

cell transplantation procedures. 

 

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 

Kierownik: M. Sokół  

 

4.8.1. Zastosowanie techniki HR MAS NMR do charakterystyki profili metabolicznych guzów 

tarczycy, piersi, endometrium, jajnika oraz komórek serca 

Wykonawcy: M. Sokół, A. Skorupa, Ł. Boguszewicz, M. Ciszek, M. Gramatyka,  M. Kijonka   

 

Cel 1: Wizualizacja zmienności w bazie danych widm 1H CPMG guzów tarczycy i tkanek nie-

zmienionych nowotworowo przy pomocy wykresów SUS plot (ang. „shared and unique structu-

re”). 

Analizie poddano 39 widma 1H CPMG zarejestrowane z guzów złośliwych (rak brodawkowaty), 

33 widma zarejestrowane z guzków łagodnych, 32 widma reprezentujące stan zapalny w niezmienionej 

nowotworowo tkance tarczycy,  81 widma reprezentujące wole guzkowe i koloidowe w niezmienionej 

nowotworowo tkance tarczycy. Analiza O-PLS-DA została wykorzystana w celu stworzenia następują-

cych modeli dwuklasowych: wole – guzki złośliwe (model 1), stan zapalny – guzki złośliwe (model 2), 

wole – guzki łagodne (model 3), stan zapalny – guzki łagodne (model 4). Na podstawie modeli dwukla-

sowych stworzone zostały wykresy „SUS plot” pozwalające na identyfikację zmienności wspólnej oraz 

typowej dla rozpatrywanych grup względem grupy odniesienia. Wykresy te przedstawione są na rys. 1. 

Cechami typowymi dla woli (nieobserwowanymi w stanie zapalnym) względem zmian złośliwych jest 

niższy poziom glutaminianu oraz wyższy poziom cytrynianu (rys. 1a). Podwyższony poziom mioinozy-

tolu jest natomiast cechą typową dla stanu zapalnego (nieobserwowaną w wolu) względem zmian zło-

śliwych (rys. 1a). Obniżony poziom glutaminianu jest również cechą typową dla wola w odniesieniu do 

guzków łagodnych (rys.1 b). 
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Rysunek 1. Wykresy „SUS plots” dla par modeli: 1 vs 2 (a), 3 vs 4 (b), 1 vs 3 (c), 2 vs 4 (d) 

Cechami typowymi dla guzków złośliwych (nieobserwowanymi w guzkach łagodnych) względem wola 

jest podwyższony poziom alaniny i lizyny (rys. 1c). Cechą typową dla zmian łagodnych jest natomiast 

podwyższony poziom scylloinozytolu. Podwyższony poziom alaniny i lizyny jest również typowy w 

zmianach złośliwych (nieobserwowany w guzkach łagodnych) względem stanu zapalnego.  

W roku 2020 planowane jest opublikowanie uzyskanych wyników. 

 

Cel 2: Określenie czułości techniki HR MAS NMR w detekcji komórek nowotworowych w mate-

riale tkankowym pobranym śródoperacyjnie w oszczędzających pierś zabiegach usunięcia nowo-

tworu piersi. 

W 2019 roku kontynuowano prace poświęcone określeniu czułości techniki HR MAS NMR w detekcji 

komórek nowotworowych w próbkach pobranych z guza piersi, pogranicza guza i tkanki prawidłowej, 

marginesu odległego o 1 cm od guza oraz tkanki prawidłowej. W obecnej chwili baza danych liczy 205 

widm 1D CPMG. Widma poddano wstępnej obróbce: apodyzacji, korekcji fazy, normalizacji oraz  ko-

rekcji linii bazowej z użyciem oprogramowania Mestrenova. Wykonano również histopatologiczną 

analizę składu tkankowego (procentowej zawartości tkanki nowotworowej, tłuszczowej oraz gruczoło-

wej) wszystkich wycinków. Obecna baza danych zostanie uzupełniona o informacje kliniczne i stano-

wić będzie źródło informacji na temat zmian metabolicznych w raku piersi.  

W roku 2020 planowane jest przygotowanie publikacji opisującej uzyskane wyniki. 

 

Cel 3: Określenie profili metabolicznych raka jajnika przy użyciu techniki HR MAS NMR. 

Grupę badaną stanowią 55 pacjentki operowane z powodu raka jajnika. Do tej pory zarejestrowano 

widma HR MAS NMR 47 wycinków guzów jajnika oraz 8 wycinków odpowiadających zdrowej tkance 

jajnika. Wstępną analizę danych przeprowadzono dla 11 próbek guzów, dla których pooperacyjne bada-

nie histopatologiczne wykazało: 6 przypadków raka jajnika, 1 przypadek leiomyosarcoma, 1 przypadek 

guza o granicznej złośliwości, 1 przypadek przerzutu raka jajnika, 2 przypadki  guzów wywodzących 

się z przewodu pokarmowego. Na rysunku 2 przedstawiono średnie widma CPMG zarejestrowane dla 

wycinków raka jajnika oraz tkanki prawidłowej wraz z zaznaczonymi metabolitami. 
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Rysunek 2. Średnie widma 1H HR MAS NMR CPMG zarejestrowane dla wycinków pobranych z raka 

jajnika (kolor czerwony) oraz z tkanki prawidłowej (kolor czarny). 

Na rysunku 3a przedstawiono wykres wartości czynnikowych uzyskany na podstawie analizy PCA 

widm CPMG. Zaobserwować można wyraźne rozróżnienie między próbkami pobranymi z raka jajnika 

oraz z tkanki zdrowej. Widoczny punkt odstający (oznaczony gwiazdką) odpowiada wycinkowi guza o 

rozpoznaniu adult granulosa cell tumor. Wykresy wartości czynnikowych oraz wag modelu PLS-DA 

skonstruowanego w celu wykazania różnic między profilem metabolicznym raka jajnika i tkanki 

zdrowej przedstawione są na rysunku 3b i 3c.  

 
 

Rysunek 3. (a) Wykres wartości czynnikowych uzyskany na podstawie analizy PCA widm CPMG. 

Wykres wartości czynnikowych (b) i wag (c) modelu PLS-DA widm CPMG. Kolor czerwony – rak 

jajnika, kolor czarny – tkanka zdrowa, kolor fioletowy - guz o granicznej złośliwości, kolor zielony – 

guz wywodzący się z przewodu pokarmowego, kolor żółty – przerzut raka jajnika, kolor pomarańczo-

wy - leiomysarcoma. Gwiazdką oznaczony jest przypadek o rozpoznaniu histopatologicznym: adult 

granulosa cell tumor 

Analiza nadzorowana wykazała wyższy poziom mleczanu, glicyny, związków zawierających grupę N-

acetylową, alaniny, waliny, leucyny i izuleucyny oraz niższy poziom tauryny, mio-inozytolu, 

askorbinianiu, choliny, fosfocholiny oraz bursztynianu w raku jajnika w porównaniu z tkanką zdrową. 

Widmo CPMG próbki guza o granicznej złośliwości (punkt oznaczony kolorem fioletowym na rys. 2b) 
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lokuje się pomiędzy obszarem odpowiadającym tkance zdrowej o obszarem charakterystycznym dla 

raka. Widma CPMG guzów wywodzących się z przewodu pokarmowego, przerzutu raka jajnika oraz 

leiomyosarcoma zlokalizowane są w drugim kwadrancie płaszczyzny modelu PLS-DA. 

 

Cel 4: Określenie zależności między profilem metabolicznym uzyskanym przy pomocy techniki 

HR MAS NMR a stopniem patomorfologicznego zróżnicowania w raku endometrium. 

Materiał badany stanowiły 34 wycinki tkankowe (G1: 6, G2: 20, G3: 8) pobrane z obszaru guza 

nowotworowego u pacjentek operowanych z powodu gruczolakoraka endometrium. Wykres wartości 

czynnikowych modelu PLS-DA (rysunek 4a) pokazuje separację próbek ze względu na stopień 

zróżnicowania histopatologicznego. Do głównych metabolitów odpowiedzialnych za tę separację 

należą: glicyna, tauryna, fosfocholina i mleczan (wykres ładunków czynnikowych, 2b). 

 

 
Rysunek 4. Wykres wartości czynnikowych (a) i wag (b) modelu PLS-DA widm CPMG 

 

Cel 5: Charakterystyka wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na zmiany profilu 

metabolicznego mięśnia sercowego – analiza z wykorzystaniem techniki 1H NMR. 

 

W roku 2019 opublikowano wyniki uzyskane podczas realizacji grantów: wewnętrznego oraz NCN 

nr 2015/17/N/NZ7/04101, dotyczących wpływu promieniowania jonizującego na profil metaboliczny 

komórek serca. Praca zatytułowana Metabolic changes in mice cardiac tissue after low dose irradiation 

revealed by 1H NMR spectroscopy została przyjęta do druku w czasopiśmie Journal of Radiation Re-

search.  

Przygotowano również pracę przeglądową pt. Radiation Metabolomics in the Quest of Cardiotoxicity 

Biomarkers. The Review., która została przyjęta do druku w czasopiśmie Journal of Radiation Biology. 

Praca ta opisuje mechanizmy oddziaływania niskich i średnich dawek promieniowania jonizującego na 

komórki i tkanki. Wskazuje na szkodliwy wpływ promieniowania na skutek indukcji stresu oksydacyj-

nego oraz uszkodzenia struktury i funkcji mitochondriów. Opisuje efekty kardiotoksyczne promienio-

wania prowadzące do rozwoju chorób kardiologicznych, przedstawia biomarkery molekularne, będące 

alternatywą dla markerów stosowanych obecnie w diagnostyce chorób serca. Praca skupia się na moż-

liwościach metabolomiki, jako narzędzia dającego wgląd w mechanizmy toksyczności promieniowania 

jonizującego i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych rozwijających się w efekcie narażenia na niskie 

dawki promieniowania jonizującego. Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa (oraz opublikowanych prac 

własnych), zmiany metaboliczne indukowane promieniowaniem jonizującym obejmują przede wszyst-

kim związki chemiczne związane z metabolizmem energetycznym, odpowiedzią komórki na stres, pro-

cesami zapalnymi oraz integralnością błon i białek.  

Ta część zadania badawczego stanowi przedmiot pracy doktorskiej wykonawcy zadania. 
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4.8.2. Opracowanie wieloparametrycznych protokołów akwizycji obrazów MRI w polu 9.4 T do 

oceny efektów terapeutycznych u myszy 

Wykonawcy: M. Sokół, A. Skorupa, Ł. Boguszewicz, M. Ciszek, B. Bobek-Billewicz, A. Orlef  

 

Cel 1: Monitoring właściwości dyfuzyjnych oraz relaksacyjnych niedokrwionego mięśnia u myszy.  

W roku 2019 kontynuowano prace nad charakterystyką dyfuzyjno-relaksacyjną niedokrwionego mię-

śnia myszy w ocenie efektu zastosowania mezenchymalnych komórek zrębu (MSC) izolowanych z 

ludzkiej tkanki tłuszczowej. Wyniki przedstawione zostały w publikacjach: 

 Skorupa A, Ciszek M, Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Boguszewicz Ł, Krakowczyk Ł, 

Szala S, Sokół M, Cichoń T. Monitoring of diffusion properties and transverse relaxation time 

of mouse ischaemic muscle after administration of human mesenchymal stromal cells derived 

from adipose tissue. Cell Prolif. 2019 Nov;52(6):e12672. doi: 10.1111/cpr.12672. Epub 2019 

Aug 23. IF = 5.039 

 Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Hadyk A, Skorupa A, Ciszek M, Krakowczyk Ł, Kułach 

N, Gillner D, Sokół M, Szala S, Cichoń T. Human ADSC xenograft through IL-6 secretion ac-

tivates M2 macrophages responsible for the repair of damaged muscle tissue. Stem Cell Res 

Ther. 2019 Mar 13;10(1):93. doi: 10.1186/s13287-019-1188-y. IF = 4.963 

 

Cel 2: Zastosowanie mikroobrazowania MRI 9.4 T w odczycie rozkładu dawki w żelach polime-

rowych. 

Skaner MRI 9.4T został wykorzystany w badaniach właściwości dozymetrycznych żeli polimerowych 

Vipar-nd. Żele te napromienione zostały przy użyciu przyspieszacza liniowego (Varian TrueBeam, 

wiązka fotonowa 6 MV). Eksperyment obejmował etap kalibracyjny (9 próbek napromienionych jedno-

rodnie dawkami z zakresu od 1.5 do 30 Gy) oraz etap weryfikacyjny (dwie próbki napromienione w 

obszarze półcienia półwiązki). Obrazy zarejestrowano przy użyciu sekwencji wieloechowej (TE = 7 x 9 

ms, TR=6000 ms). 

W ciągu 14 dni obserwacji żele Vipar-nd charakteryzowały się czułością ok. 0,07 Gy-1s-1. Trzeciego 

dnia po napromienieniu uzyskano rozdzielczość dozymetryczną 0.42 Gy dla dawki 10 Gy (p=95%) przy 

rozdzielczości przestrzennej 0,2 x 0,2 x 3 mm3 (sekwencja 1 – warstwowa) i 2 Gy przy rozdzielczości 

przestrzennej  0,2 x 0,2 x 1 mm3 (sekwencja 9-warstwowa). Tego dnia otrzymano również zgodność 

rozkładu dawki w fantomach weryfikacyjnych z danymi uzyskanymi przy pomocy diody dozymetrycz-

nej (indeks gamma: 1mm / 5%, rysunek 5). 



str. 157 

 

 

Rysunek 1. Mapa T2 fantomu weryfikacyjnego Vipar-nd (a). Porównanie rozkładów dawki w fanto-

mach Vipar-nd z danymi uzyskanymi przy pomocy komory jonizacyjnej [Semiflex 3D Chamber (type 

31021)] i diody dozymetrycznej [Diode E 147 (type 60017)] 

Wyniki przygotowano w formie publikacji: 

 Skorupa A, Ciszek M, Staniszewski M, Kijonka M, Woźnica A, Kozicki M, Orlef A, Polański 

A, Boguszewicz Ł, Sokół M. Application of high magnetic field magnetic resonance microima-

ging in polymer gel dosimetry – została ona wstępnie przyjęta do czasopisma Medical Physics 

(IF = 2.932) 

 

4.8.3. Zastosowanie metabolomiki opartej na spektroskopii HR NMR do oceny  

toksyczności radiochemioterapii u chorych na raka regionu głowy i szyi 

Wykonawcy: Ł. Boguszewicz, A. Skorupa, M. Ciszek, M. Sokół, M. Kijonka 

 

Cel 1: Metabolomika NMR w monitorowaniu toksyczności leczenia i kacheksji u pacjentów z ra-

kiem regionu głowy i szyi (RGiS). 

 

Na podstawie analizy profilu metabolicznego surowicy krwi u 170 pacjentów wykryto podgrupę pacjen-

tów, u których doszło do znacznego nasilenia ostrego odczynu popromiennego skutkującego niedoży-

wieniem i kacheksją. Oznaczając stężenie ciał ketonowych w surowicy krwi możliwa była wczesna 

identyfikacja pacjentów obarczonych ryzykiem znacznej (>10%) utraty masy ciała w trakcie leczenia. 

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Metabolomics. 

 

 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. Metabolomics. 2019;15:110. doi: 10.1007/s11306-019-

1576-4. IF = 3.167 

 

Cel 2: Wpływ chemioterapii indukcyjnej na profil metaboliczny surowicy krwi u pacjentów z ra-

kiem RGiS. 

 

Grupę badaną stanowiło 50 pacjentów z nowotworami regionu głowy i szyi. Surowice analizowano 

technikami NMR w polu 9.4 T (spektrometr Bruker  400  MHz Avance III). Schemat eksperymentu 

przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Schemat eksperymentu 

 

Wyniki analizy OPLS-DA prezentuje rysunek 2. Metabolity istotne statystycznie z punktu widzenia 

separacji klas to lipidy, alanina i glukoza. 

 

Rysunek 2. a) Analiza OPLS-DA widm 1H CPMG NMR surowicy krwi pacjentów HNSCC przed 

(preCHT, ) i po (postCHT, ▲) chemioterapii indukcyjnej. b) Analiza OPLS-DA.  Predykcja próbek 

zbioru testowego (prawidłowa). c) OPLS-DA, wykres s-line wskazujący metabolity różnicujące grupy 

preCHT i postCHT 

Praca jest przygotowywana do publikacji. 
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4.9. Indywidualizacja i optymalizacja metod skojarzonego leczenia chorych na raka płuca, odbyt-

nicy i gruczołu krokowego przy wykorzystaniu molekularnych, proteomicznych i biochemicznych 

markerów prognostycznych i predykcyjnych 

Kierownik: R. Suwiński  

 

4.9.1. Walidacja i wdrożenie sygnatur prognostyczno-predykcyjnych molekularnych dla indywi-

dualizacji i optymalizacji konformalnej radioterapii skojarzonej z chemioterapią u chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIAN2 i IIIB 

Wykonawcy: R. Suwiński, K. Galwas-Kliber, M. Giglok, D. Butkiewicz, G. Plewicki, M. Kalinowska- 

Herok, M. Krześniak, I. Matuszczyk, A. Fiszer-Kierzkowska, A. Mazurek, A. Gdowicz-Kłosok, U. Bojko, 

E. Małusecka, I. Domińczyk, M. Rusin, A. Idasiak, B. Jochymek, D. Syguła, B. Kłusek, R. Deja, J. Gli-

wińska, J. Mrochem-Kwarciak 

 

W 2019 roku złożono do publikacji pracę zatytułowaną “Blood serum proteins as biomarkers for predic-

tion of survival, locoregional control and distant metastasis rate in radiotherapy and radio-chemotherapy 

for non-small cell lung cancer”. Praca została opublikowana w czasopiśmie BMC Cancer. Generalnie, 

wyniki realizacji tego elementu zadania badawczego nie wykazały heterogenicznego wpływu progno-

stycznego 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 przekro-

czył progu znamienności statystycznej (p=0.05). Jednak w podgrupie chorych na raka płaskonabłonko-

wego 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 2019 roku złożono również do publikacji pracę zatytułowaną „Prediction of lung cancer patients’ 

response to combined chemo-radiotherapy using a personalized hybrid model”. W pracy zaproponowa-

no i zawalidowano w oparciu o dane kliniczne hybrydowy model matematyczny pozwalający progno-

zować przeżycia chorych na zaawansowanego miejscowo raka płuca. Model ten wykorzystuje dane ze 

spektrometrii masowej MALDI  uzyskane z surowicy krwi chorych na raka płuca poddanych radioche-

mioterapii. Wykazano zadowalającą zgodność krzywych modelowych z rzeczywistymi danymi klinicz-

nymi dotyczącymi przeżyć chorych. 

W przygotowaniu jest publikacja dotycząca porównania konwencjonalnie frakcjonowanej i przyspie-

szonej radioterapii (w skojarzeniu z chemioterapią) u chorych na miejscowo zaawansowanego niedrob-

nokomórkowego raka płuca. 
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4.9.2. Porównanie tolerancji i skuteczności miejscowej samodzielnej hiperfrakcjonowanej radiote-

rapii przedoperacyjnej i hiperfrakcjonowanej radioterapii przedoperacyjnej w skojarzeniu z 

chemioterapią u chorych na raka odbytnicy wraz z oceną możliwości optymalizacji i indywiduali-

zacji leczenia skojarzonego w oparciu o badania markerów biochemicznych 

Wykonawcy: A. Idasiak, I. Dębosz-Suwińska, A. Chmielarz, E. Chmielik, E. Stobiecka, S. Pakuło, 

D. Butkiewicz, J. Pamuła-Piłat, K. Tęcza, J. Łanuszewska, R. Deja, M. Prokop, J. Wydmański, 

J. Mrochem-Kwarciak, R. Suwiński 

 

Realizację tej części projektu kontynuowano w formie badania z randomizacją w którym dotychczas 

zrekrutowano grupę ponad 180 chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy. W badaniu 

porównywana jest tolerancja i skuteczność miejscowa przedoperacyjnej hyperfrakcjonowanej radiotera-

pii stosowanej jako leczenie samodzielne lub w skojarzeniu z chemioterapią. W 2019 roku wstępne 

wyniki realizacji tego projektu przedstawiono w formie prezentacji plakatowej na zjeździe w Aarhus 

(praca A Idasiak i wsp. Tumor Regression Grading After Preoperative Hyperfractionated Radiotherapy/  

Chemoradiotherapy for Locally Advanced Rectal Cancers: A Phase III Clinical Study). 

 W 2020 roku planowane jest podsumowanie wstępnych wyników badania w formie maszynopisu pu-

blikacji. 

Ponadto, w 2019 roku opublikowano pracę stanowiącą podsumowanie wyników badania wieloośrod-

kowego, dotyczącego zastosowań niekonwencjonalnych schematów frakcjonowania u chorych na miej-

scowo zaawansowanego raka odbytnicy.  W badaniu tym, zainicjowanym i kierowanym przez 

prof. K. Bujko, udział miał również gliwicki Oddział Centrum Onkologii  W publikacji pt. „Long-

course preoperative chemoradiation vs. 5 x 5 Gy and consolidation chemotherapy for clinical T4 and 

fixed clinical T3 rectal cancer: Long-term results of the randomized Polish II study”, będącej wynikiem 

realizacji tego badania współautorem jest m.in. prof. R. Suwiński. 

 

4.9.3. Optymalizacja schematów frakcjonowania radioterapii chorych na raka gruczołu krokowe-

go z wykorzystaniem metod obrazowania funkcjonalnego NMR i markerów biochemicznych 

Wykonawcy: B. Smolska-Cuszewska, R. Deja, M. Giglok, G. Plewicki, K. Behrendt, K. Galwas-Kliber, 

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

 

Głównym celem tej części zadania badawczego jest prospektywne porównanie teleradioterapii z hipo-

frakcjonowaną dawką uzupełniającą (tzw. boost) z konwencjonalnie frakcjonowaną teleradioterapią 

przy użyciu przyśpieszacza liniowego. W 2019 roku kontunuowano rekrutację chorych do badania: 

dotychczas zrekrutowano do badania 50 chorych. Ponadto, dokonano wstępnej analizy danych dotyczą-

cych oznaczania i oceny wartości osteopontyny jako czynnika prognostycznego w radioterapii chorych 

na raka stercza. Wstępne wyniki tej analizy wskazują na konieczność stratyfikacji chorych w zależności 

od typu i długości prowadzonego leczenia hormonalnego: stężenie osteopontyny przy rozpoczęciu ra-

dioterapii jest bowiem znamiennie statystycznie powiązane z tym, czy chory otrzymywał leczenie hor-

monalne i jak ono długo trwało. W 2019 roku podsumowano również wyniki cząstkowe, dotyczące 

chorych z bardzo wysokim ryzykiem nawrotu (PSA≥100) i podsumowano je w formie prezentacji zjaz-
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dowej. W  2020 roku planowane jest uzupełnienie bazy danych i podsumowanie uzyskanych danych w 

formie kolejnego doniesienia zjazdowego oraz przygotowania wstępnej wersji maszynopisu publikacji. 

 

4.9.4. Ocena wartości predykcyjnej i prognostycznej wolumetrycznej kategoryzacji zaawansowa-

nia niedrobnokomórkowego raka płuca u chorych poddanych radykalnej radiochemoterapii 

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

Kaletka, D. Bodusz, G. Woźniak, M. Kraszkiewicz, M. Miszczyk 

 

Pomiarów objętości guza pierwotnego i przerzutowo zmienionych węzłów chłonnych śródpiersia 

dokonano, w oparciu o obrazowanie PET/CT w grupie 147 chorych na miejscowo zaawansowanego nie 

drobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIAN2 i IIIB leczonych z zastosowaniem 

radiochemioterapii. W grupie tej raka płaskonabłonkowego rozpoznano u 101 chorych, raka 

gruczołowego u 13 chorych, natomiast u 33 nie udało się sprecyzować podtypu histopatologicznego 

(NOS). Wyniki analizy wykazały istotną statystycznie przewagę klasyfikacji wolumetrycznej raka płuca 

(tj. klasyfikacji opartej na pomiarach objętości guza pierwotnego i przerzutowo zmienionych węzłów 

chłonnych) w stosunku do klasyfikacji TNM. Generalnie, objętość węzłów chłonnych (VN) była 

średnio około 10-krotnie mniejsza niż objętość guza pierwotnego (VT) i to właśnie VT stanowiła 

najsilniejszy czynnik prognostyczny, zarówno dla wyleczeń miejscowych jak i przeżyć całkowitych. 

Wyniki pracy przedstawiono na zjeździe ASTRO 2019 i opublikowano w  formie streszczenia. W 2020 

roku planowane jest przygotowanie maszynopisu podsumowującego wyniki pracy. 

 

Publikacje w 2019 roku związane z realizacją programu badawczego 4.9: 

 

Publikacje pełnotekstowe: 

 

1. Suwinski R, Giglok M, Galwas-Kliber K, Idasiak A, Jochymek B, Deja R, Maslyk B, Mrochem-

Kwarciak J, Butkiewicz D.  Blood serum proteins as biomarkers for prediction of survival, locoregional 

control and distant metastasis rate in radiotherapy and radio-chemotherapy for non-small cell lung 

cancer. BMC Cancer. 2019 May 8;19(1):427. 

 

2. Wołkowicz S, Fujarewicz K, Kurpas M, Łakomiec K, Smieja R, Suwinski R, Swierniak A. Prediction 

of lung cancer patients’ response to combined chemo-radiotherapy using a personalized hybrid model. 

Mathematica Applicanda 2019;47: 193–206 

 

3. Ciseł B, Pietrzak L, Michalski W, Wyrwicz L, Rutkowski A, Kosakowska E, Cencelewicz A, Spałek 

M, Polkowski W, Jankiewicz M, Styliński R, Bębenek M, Kapturkiewicz B, Maciejczyk A, Sadowski J, 

Zygulska J, Zegarski W, Jankowski M, Las-Jankowska M, Toczko Z, Żelazowska-Omiotek U, Kępka L, 

Socha J, Wasilewska-Tesluk E, Markiewicz W, Kładny J, Majewski A, Kapuściński W, Suwiński R, 

Bujko K; Polish Colorectal Study Group.  Long-course preoperative chemoradiation vs. 5 x 5 Gy and 

consolidation chemotherapy for clinical T4 and fixed clinical T3 rectal cancer: Long-term results of the 

randomized Polish II study. Ann Oncol. 2019 Jun 13 
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Prace opublikowane w streszczeniach: 

 

1. Idasiak A.Galwas-Kliber K, Debosz-Suwinska I, Zeman M, Sobiecka E, Chmielik E, Suwiński R. 

Tumor regression grading after preoperative hyperfractionated radiotherapy/chemoradiotherapy for 

locally advanced rectal cancer: interim analysis of a phase II clinical trial. Biologu-Guided Adaptive 

Radiotherapy (BIGART 2019), Aarchus 22-24 May 2019, Abstract #65. 

 

2. Smolska-Ciszewska B, Ciszewski S, Suwiński R. Long-term outcome of radical radiotherapy of 

prostate cancer patients with initial PSA≥100 ng/ml. 49-th Scientific Congress of The Polish Urological 

Association. Katowice 12-15 June 2019. Book of Abstracts 

 

3. Debosz-Suwinska I, Giglok M, Galwas K, Idasiak A, Jochymek B, Blamek S, Suwinski R, 

Maciejewski B. PET/CT Based Volumetric Staging Surpases TNM as Prognosticator of Survival in 

Curative Radio-chemotherapy for Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Int J Radiat Oncol 

Biol Phys 2019; 105: Supplement, Page E502 

 

 

4.10. Optymalizacja i indywidualizacja technik planowania leczenia w radioterapii   

Kierownik: K. Ślosarek  

 

4.10.1. Porównanie dwóch strategii planowania stereotaktycznej hipofrakcjonowanej 

radiochirurgii oponiaków dla dwóch rodzajów kolimatora  
Wykonawcy: M. Stąpór-Fudzińska, M. Szlag, M. Radwan, A. Cholewka, R. Kulik, K. Trzaska, 

A. Pruefer, P. Grządziel, B. Maciejewski 

 

Badanie przeprowadzono dwutorowo. 15 oponiaków o podobnej, wewnątrzczaszkowej lokalizacji 

zostało zaplanowanych w trzech systemach planowania: Eclipse, Precision i MultiPlan przy 

zastosowaniu dwóch rodzajów kolimatora (wielolistkowy i stały). Porównano system Eclipse i Precision 

(kolimator wielolistkowy) a także Precision i MultiPlan (kolimator stały i wielolistkowy – oba systemy 

planowania należą do systemu CyberKnife). Planowanie leczenia zostało przeprowadzone przy 

zastosowaniu tych samych parametrów, porównano: dawkę, którą otrzymało mózgowie (V12 < 10 

cm3), czas leczenia, współczynnik konformalności, liczbę wiązek promieniowania oraz całkowitą liczbę 

jednostek monitorowych. Minimalne, średnie i maksymalne dawki były porównywalne dla wszystkich 

systemów. System planowania Eclipse charakteryzował się krótszym czasem realizacji leczenia 

w porównaniu do Precision, natomiast obszar mózgowia objęty dawką 12 Gy był mniejszy w systemie 

Precision. Pozostałe parametry były porównywalne. Natomiast w przypadku porównania obu systemów 

planowania CyberKnife, Precision cechuje się znacznie krótszym czasem napromieniania, co wiąże się 

z mniejszą liczbą wiązek i jednostek monitorowych dla kolimatora wielolistkowego. Zastosowanie 

kolimatora stałego w systemie MultiPlan umożliwia lepszą ochronę tkanek otaczających napromieniany 

obszar, ale kosztem dłuższego seansu terapeutycznego. Mając do wyboru trzy systemy planowania 

leczenia z różnymi rodzajami kolimatora, różniące się pod pewnymi względami od siebie, wybieramy 



str. 163 

 

ten, który należy wykorzystać do planowania konkretnego przypadku w oparciu o koncepcję leczenia i 

ogólny stan pacjenta. 

 

Wyniki badania zaprezentowano w formie prezentacji plakatowej podczas konferencji 2019 RSS 

Annual Scientific Meeting w San Diego: 

- Stąpór-Fudzińska Małgorzata, Ślosarek Krzysztof, Maciejewski Bogusław: Comparison of two robotic 

systems for the meningioma Stereotactic Hypofractionated Radiosurgery planning 

- Ślosarek Krzysztof, Stąpór-Fudzińska Małgorzata: Comparison of two planning strategies for the 

meningioma Stereotactic Hypofractionated Radiosurgery planning 

oraz podczas 13 Śląskiego Seminarium Fizyki Medycznej:  

- Kamila Gałuszka, Małgorzata Stąpór-Fudzińska, Krzysztof Ślosarek: Porównanie dwóch systemów 

planowania radiochirurgii stereotaktycznej dla oponiaków mózgu; Inżynier i Fizyk Medyczny, vol. 7, 

6/2018: 364-365 

 

4.10.2. Oszacowanie dokładności pomiaru systemu EPID (VMS) dedykowanego do weryfikacji 

technik dynamicznych radioterapii 

Wykonawcy: K. Ślosarek, J. Wendykier, A. Grządziel, P. Paściak, Ł.Dolla, W. Osewski 

 

Akceleratory biomedyczne stosowane w radioterapii wyposażone są w urządzenia do 

obrazowania ułożenia chorego w czasie seansu napromieniania. Zaletą urządzeń megawolto-

wych (EPID) jest możliwość ich kalibracji w taki sposób, aby zmierzony sygnał był skorelo-

wany z dawką promieniowania. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy EPID może być 

wykorzystany w dozymetrii, aby porównać dawki pomiędzy seansami terapeutycznymi. Po-

miary wykonano dla wiązek X-6MV, X-15MV oraz X-10MV-FFF. W analizie statycznej za-

stosowano testy: nieparametryczne dla prób niezależnych oraz Ch2. W pierwszej kolejności 

oszacowano niepewność pomiaru matrycy EPID. Stwierdzono, że w co najmniej 98% analizo-

wanej powierzchni istnieje zgodność pomiędzy pomiarami na poziomie różnic - dawki 0,5% i 

DTA nie więcej niż 0.5 mm. Wykazano liniowość odpowiedzi (sygnału) na dawkę  

w zakresie 0.5 Gy do 7 Gy, na poziomie R2 = 0.9999. Następnie sprawdzono zgodności pomię-

dzy wartościami dawki zaplanowanej i zmierzonej oraz wpływ „geometrii” (przesunięcie) 

wiązki na wartość współczynnika gamma. Stwierdzono, że możliwe jest wykrycie różnic po-

między dawkami na poziomie  0.05 Gy oraz różnic w zmianie geometrii wiązek o 2 mm. Ozna-

cza to, że w tym zakresie można oceniać powtarzalność prowadzonej terapii. Wykonane anali-

zy statystyczne wskazują, że jeżeli dla 2% różnicy dawki i 2mm DTA współczynnik gamma 

jest mniejszy od jedności w 98% analizowanej powierzchni, to brak jest różnic statystycznie 

istotnych pomiędzy porównywanymi mapami fluencji. Zatem warunek ten można przyjąć do 

oceny zgodności map fluencji zmierzonych w czasie seansów terapeutycznych. W drugiej czę-
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ści pracy wykonano analizę 19 przypadków klinicznych (leczonych chorych) w sumie 87 map 

fluencji  zmierzonych w czasie seansów terapeutycznych. Analizę przypadków klinicznych 

ograniczono do radiochirurgii i technik dynamicznych. Analizowano zgodność, zmierzonych 

map fluencji w czasie kolejnych seansów terapeutycznych,  korzystając z współczynnika gam-

ma.   

Wykonane porównanie otrzymanych rozkładów map fluencji wskazują, że EPID może 

być stosowany do pomiarów dawki w czasie rzeczywistym, a zmierzone rozkłady fluencji nie 

wykazują różnic znamiennie statystycznych jeżeli współczynnik gamma (dla DTA=2.0mm  

i ∆d=2.0%) < 1 dla 98% analizowanej powierzchni.   

 

Praca jest obecnie w recenzji w „Polish Journal of Medical Physics and Engineering”.  
 

 

4.10.3 Aplikatory w brachyterapii raka skóry i metody ich wytwarzania (aplikatory standardowe, 

wyciskowe i drukowane). Charakterystyka parametrów geometrycznych aplikatorów oraz ich 

wpływ na parametry dozymetryczne planu leczenia i rozkłady dawek 

Wykonawcy: M. Szlag, M. Stąpór-Fudzińska, A. Cholewka, K. Trzaska, A. Pruefer, K. Ślosarek, 

S. Kellas-Ślęczka, P. Wojcieszek, E. Strukowska  

 

Przeprowadzona analiza wykonywanych i wykorzystywanych w Zakładzie Brachyterapii aplikatorów 

indywidualnych stosowanych do napromieniania skórnych zmian nowotworowych, a także porównanie 

parametrów dozymetrycznych planów leczenia uzyskanych z ich wykorzystaniem z parametrami dozy-

metrycznymi aplikatorów standardowych pozwoliła wnioskować o optymalnych cechach budowy 

i geometrii zastosowanych aplikatorów. Ta wiedza pozwoliła skonstruować aplikator indywidualny, 

który posłużył do napromienienia pacjenta u którego rozpoznano mięsaka naczyniowego zlokalizowa-

nego w obszarze głowy i szyi. Przebieg leczenia oraz jego efekty stały się podstawą publikacji nauko-

wej, która pojawiła się na łamach periodyku: Journal of Contemporary Brachytherapy vol. 19. 

 

 
4.10.4. Syntetyczny obraz tomografii stożkowej – zastosowanie w ocenie zmian parametrów do-

zymetrycznych i radioterapii adaptacyjnej 

Wykonawcy: A. Grządziel, A. Gądek, J. Wendykier, B. Bekman, K. Ślosarek 

 

Współczesna radioterapia dysponuje technologiami, które pozwalają indywidualnie zaplanować lecze-

nie chorego oraz precyzyjnie zrealizować i skontrolować jakość realizacji. Jedną z wielu procedur kon-

troli całego procesu planowania i samej radioterapii jest codzienne obrazowanie napromienianego frag-

mentu ciała. Możliwość wykorzystania skanów tomografii stożkowej CBCT (ang. Cone Beam Compu-

ted Tomography) jako badania bazowego do przeliczeń dawki frakcyjnej oraz całkowitej, stanowi po-

tencjał do bardziej wszechstronnej kontroli zaaplikowanej dawki.  
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Celem pracy było opracowanie algorytmu postępowania w celu wygenerowania syntetycznego badania 

CT (ang. Computed Tomography), na bazie obrazu CBCT, rejestrowanego podczas codziennej weryfi-

kacji ułożenia chorego.  

Nowe narzędzie (system Velocity (Varian Medical Systems), umożliwiający fuzję deformacyjną obra-

zów oraz opcja Synthetic w tym oprogramowaniu) pozwala ocenić zmiany w rozkładzie dawek, które 

wynikają ze zmian anatomicznych. 

Badanie CBCT z artefaktami obrazu może być zastąpione obrazem syntetycznym z gęstościami tkanek, 

zaczerpniętymi z referencyjnego obrazu CT. Jednocześnie są zachowywane prawdziwe wymiary struk-

tur wewnętrznych napromienianego ośrodka z dnia napromieniania. Syntetyczny obraz CT, po przesła-

niu do systemu planowania, może posłużyć do obliczeń rozkładu dawki. Wykresy zależności dawka-

objętość, pomiędzy planem założonym, a zrealizowanym odzwierciedlają zmiany anatomiczne narzą-

dów wewnętrznych pacjenta. 

Jako wynik pracy powstał algorytm, opisujący jak prawidłowo wygenerować syntetyczny obraz CT do 

codziennej oceny realizacji planów leczenia, na podstawie badania tomografii stożkowej z sesji terapeu-

tycznej. Wskazano również ograniczenia tej metody. Uzyskane rezultaty służą jako instrukcja postępo-

wania przy weryfikacji planów dynamicznych w Zakładzie Planowania Radioterapii w Centrum Onko-

logii im. Marii Skłodowskej-Curie w Gliwicach.  

 

Badanie było tematem pracy dyplomowej (inżynierskiej) na kierunku: Fizyka Medyczna, Uniwersytet 

Śląski.  

 

4.11. Modele szacowania prawdopodobieństwa miejscowego wyleczenia nowotworów głowy i szyi 

po leczeniu promieniami i zbadanie skuteczności oraz toksyczności takiego leczenia 

Kierownik: L. Miszczyk  

 

4.11.1. Ocena prawdopodobieństwa redukcji wydzielania śliny po radioterapii chorych na 

płaskonabłonkowego raka gardła i krtani 

Wykonawcy: M.Goleń, A. Łuczak, A. Roch-Zniszczoł, K. Krysiak, W. Leszczyński, Z. Kołosza, L. Misz-

czyk  

 

Cel badania 

Celem badania było oszacowanie redukcji wydzielania śliny i oszacowanie korelacji z wysokością daw-

ki napromieniania i wynikami uzyskanymi w scyntygrafii dynamicznej ślinianek u chorych z rozpozna-

niem płaskonabłonkowego raka gardła i krtani. 

 

Metoda 

40 chorych na płaskonabłonkowego raka gardła i krtani było napromienianych w Zakładzie Radiotera-

pii- I.O.Gliwice konwencjonalnie (w oparciu o 3D, IMRT lub metodą przyśpieszoną CAIR). Zakres 

podanej dawki całkowitej wahał się od 62,5 Gy do 72 Gy. 
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Scyntygrafia ślinianek była wykonywana przed rozpoczęciem napromieniań, 6 tygodni, 6 miesięcy i 12 

miesięcy po zakończeniu radioterapii z oceną frakcji ekskrecji wydzielania śliny (SEF). 

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. 

Test chi/kwadrat został wykorzystany do określenia zależności pomiędzy frakcją wydzielanej śliny, 

a nasileniem późnego odczynu popromiennego, badanego wg CTC. 

 

Wyniki 

Średnie dawki podane na ślinianki przyuszne wynosiły 34 Gy, na ślinianki podżuchwowe ok. 59 Gy. 

Odnowa ślinianek przyusznych, badana w 6 tygodni, 6 miesięcy i 12 miesięcy po radioterapii była szyb-

sza, niż w przypadku ślinianek podżuchwowych. 

Porównano wartości wydzielanej śliny i odpowiednio zmiany nasilenia późnego odczynu popromienne-

go. Znaczące różnice były badane pomiędzy intensywnością wydzielanej śliny w przypadku ślinianek 

przyusznych w 6 miesięcy po napromienianiu. 

 

Wnioski 

Wyniki analizy wskazują, że scyntygrafia dynamiczna ślinianek jest użytecznym narzędziem w ocenie 

ich funkcji podczas napromieniania. 

Precyzyjne planowanie i redukcja dawek podanych na ślinianki przyuszne powinna skutkować szybszą 

odnową ich funkcji w czasie po zastosowanej radioterapii u chorych napromienianych w regionie głowy 

i szyi. 

 

Maszynopis został wysłany do Redakcji Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 

 i oczekuje na opinie recenzentów. 

 

4.12. Stereotaktyczna radiochirurgia i radioablacja nowotworów i chorób czynnościowych 

Kierownik: L. Miszczyk  

 

4.12.1. Optymalizacja i indywidualizacja radioterapii stereotaktycznej guzów i zmian 

nienowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, kręgosłupa i narządów miąższowych 

Wykonawcy: S. Blamek, D. Księżniak-Baran, M. Stankiewicz, D. Larysz, A. Roch-Zniszczoł, D.  Gabryś, 

I. Dębosz-Suwińska,  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 2019 ukazała się drukiem praca prezentująca 

skuteczność oraz tolerancję leczenia za pomocą radiochirurgii stereotaktycznej chorych, u których roz-

poznano wznowę guza mózgu po uprzedniej radioterapii osi mózgowo-rdzeniowej [1]. Opublikowano 
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także opis przypadku naczyniaka jamistego zatoki jamistej, imitującego w badaniu obrazowym gruczo-

laka przysadki, skupiając się również między innymi na wskazaniach do radiochirurgii stereotaktycznej 

u chorych z rozpoznaniem naczyniaków zatoki jamistej. W opisanym przypadku uzyskano stabilizację 

zmiany, pomimo zastosowania stosunkowo niewielkiej dawki promieniowania.[2] 

 Dokonano również szczegółowej analizy tolerancji i efektywności powtarzanych zabiegów ra-

dioterapii stereotaktycznej u chorych z przerzutami do mózgu oraz analizy radiobiologicznej zastoso-

wanych schematów frakcjonowania w kontekście utrzymania kontroli miejscowej napromienianych 

zmian. Wyniki prac zostały przedstawione na międzynarodowych konferencjach naukowych, a praca 

dotycząca zagadnień radiobiologicznych przygotowywana jest do publikacji w formie pełnotekstowej 

[3-5]. Doświadczenia własne w zakresie radiochirurgii stereotaktycznej, radioterapii oraz gruntowna 

analiza piśmiennictwa były również  podstawą do przygotowania podręcznika radiobiologii opartego 

o najbardziej współczesne dane dotyczące biologicznego działania promieniowania jonizującego [6].  

 Przeprowadzono także gruntowną analizę długoterminowych wyników leczenia malformacji 

tętniczo-żylnych u dzieci, wykazując podobną skuteczność hipofrakcjonowanej radioterapii stereotak-

tycznej i podania pojedynczej dawki promieniowania.[7] 

 W czasie IX Zjazdu PTRO podsumowano wyniki zastosowania radiochirurgii stereotaktycznej 

u chorych na gruczolaki przysadki, wykazując zadowalającą skuteczność metody i niskie, w porówna-

niu z danymi literaturowymi, ryzyko wystąpienia wtórnej niedoczynności przysadki. Jest to prawdopo-

dobnie efekt zastosowania nieco niższych dawek, niż raportowane w większości doniesień.[8] 

 Na konferencjach międzynarodowych zaprezentowano także wyniki analizy bezpieczeństwa 

i skuteczności powtórnej radioterapii stereotaktycznej pierwotnych i przerzutowych guzów wątroby po 

uprzednim radykalnym leczeniu radiochirurgicznym. Udokumentowano bezpieczeństwo metody w 

zakresie stosowanych dawek, wykazując jednocześnie zadowalający odsetek odpowiedzi na powtarzane 

leczenie.[9,10]  

Realizacja projektu zaplanowana była do roku 2019 i został on zrealizowany w zaplanowanym zakresie, 

jednak z uwagi na ciągle trwające prace nad zagadnieniami zdefiniowanymi w opisie projektu w pełni 

uzasadnione wydaje się przedłużenie go na kolejne lata. Realizacja projektu badawczego przyniosła do 

tej pory szereg publikacji [11-30], kolejne są w przygotowaniu. 

 

  

Piśmiennictwo – wyniki realizacji zadania badawczego w roku 2019 i poprzednich: 

 

1. Napieralska A, Brąclik I, Radwan M, Mandera M, Blamek S. Radiosurgery or hypofractionated 

stereotactic radiotherapy after craniospinal irradiation in children and adults with medulloblas-

toma and ependymoma. Childs Nerv Syst. 2019 Feb;35(2):267-275. doi: 10.1007/s00381-018-

4010-8. Epub 2018 Dec 4 

2. Księżniak-Baran D, Blamek S, Roch-Zniszczoł A, Osewski W, Jędrzejewska M. Cavernous si-

nus haemangioma with intrasellar extension mimicking non-functioning pituitary adenoma - A 
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case report and review of literature. Rep Pract Oncol Radiother. 2019 Sep-Oct;24(5):458-461. 

doi: 10.1016/j.rpor.2019.07.001. Epub 2019 Aug 1. 

3. Magdalena Stankiewicz, Dorota Księżniak-Baran, Sławomir Blamek Repeated Stereotactic Ra-

diosurgery in the Treatment of Brain Metastases San Diego, USA, 2019 RSS Scientific Meeting 

Bridging the Gap: Advancing Value-Based Care Through Radiosurgery March 21-23, 2019, 

Bridging the Gap: Advancing Value-Based Care Through Radiosurgery Clinical Session Ab-

stract 2019: 45 

4. Blamek S, Stankiewicz M, Maciejewski B. Analysis of dose-volume relationship and clinical 

factors in relation to local control in patients with brain metastases treated with stereotactic ra-

diosurgery or hypofractionated stereotactic radiotherapy Abstracts BiGART 2019 Aarhus, 2019: 

63 

5. Blamek S. Integration of surgery and radiosurgery Radiotherapy & Oncology 2019; 133, Sup-

plement 1: S360 DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-8140(19)31116-8 

6. Bogusław Maciejewski , Rafał Suwiński , Sławomir Blamek RADIOBIOLOGIA KLINICZNA 

W RADIOONKOLOGII  Wydawca: Medycyna Praktyczna, Rok wydania: 2019, Wydanie: I, 

Ilość stron: 125, ISBN: 9788374305815 

7. Sławomir Blamek, Dorota Gabryś, Marek Mandera, Jan Baron, Dawid Larysz Primary and re-

peat linac radiosurgery for cerebral arteriovenous malformations in pediatric population San Di-

ego, USA, 2019 RSS Scientific Meeting Bridging the Gap: Advancing Value-Based Care 

Through Radiosurgery March 21-23, 2019, Bridging the Gap: Advancing Value-Based Care 

Through Radiosurgery Clinical Session Abstract 2019: 7 

8. Księżniak-Baran D, Blamek S, Stankiewicz M, Hasse-Lazar K, Bojanowski B, Grellier K, Ję-

drzejewska M, Składowski K Podsumowanie wyników leczenia z zastosowaniem radioterapii 

stereotaktycznej u chorych na gruczolaki przysadki mózgowej. IX Zjazd Polskiego Towarzy-

stwa Radioterapii Onkologicznej, Łódź, 18-19 października 2019  

9. Gabryś D, Kulik R, Dębosz-Suwińska I, Blamek S. Safety and tolerability of liver reirradiation 

using high dose SBRT as first and second treatment Radiotherapy & Oncology 2019; 133, Sup-

plement 1: S791 DOI: https://doi.org/10.1016/S0167-8140(18)31765-1 

10. Dorota Gabrys, Roland Kulik, Lukasz Dolla, Agata Roch-Zniszczol, Slawomir Blamek Repeat-

ed High-Dose SBRT for Primary and Metastatic Liver Tumors San Diego, USA, 2019 RSS Sci-

entific Meeting Bridging the Gap: Advancing Value-Based Care Through Radiosurgery March 

21-23, 2019, Bridging the Gap: Advancing Value-Based Care Through Radiosurgery Clinical 

Session Abstract 2019: 61 

11. Sławomir Blamek, Leszek Miszczyk, Jerzy Wydmański,Wojciech Majewski, Krzysztof Ślosa-

rek, Łukasz Kleszyk Protokół radioterapii stereotaktycznej przerzutów do mózgu, Gliwice 2018 



str. 169 

 

12. Księżniak-Baran D, Stankiewicz M, Blamek S. Radiochirurgia gruczolaków przysadki mózgo-

wej nieczynnych hormonalnie. Ocena efektów leczenia i powikłań w długotrwałej obserwacji 

klinicznej VII Krakowska Konferencja Onkologiczna 5-6.10 Kraków 

13. Gabryś D, Kulik R, Dębosz-Suwińska I, Blamek S Safety and tolerability of liver reirradiation 

using high dose SBRT as first and second treatment Radiother Oncol 2018; 127: 792 

14. Gabryś D, Blamek S, Dolla Ł, Trela-Janus K, Dębosz-Suwińska I, Kulik R Ponowna radykalna 

radioterapia stereotaktyczna guzów wątroby Materiały zjazdowe Perspektywy w onkologii mo-

lekularnej – III zjazd Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 

15. Dörr W, Steward F, Gabryś D „Retreatment tolerance of normal tissues” s. 271-284 w Basic lin-

ical radiobiology 5th edition red. Michael Joiner, Albert van der Kogel, CRC Press/Taylor & 

Francis Group, USA 2018, ISBN 9780429490606 

16. Blamek S, Gabryś D, Mandera M, Baron J, Larysz D Radiochirurgia stereotaktyczna malforma-

cji tętniczo-żylnych u dzieci Konferencja Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Sekcji Neu-

rochirurgii Dziecięcej, Zakopane, 8-11.03.2018 

17. D.Księżniak-Baran,  S. Blamek, M. Stankiewicz, K. Hasse-Lazar Efficacy and safety of Linac-

based stereotactic radiosurgery (SRS) and hypofractionated stereotactic radiotherapy (HFSRT) 

for acromegaly. A long-term follow-up study. ISRS 2017, 28.05-01.06 2017, Montreux, Szwaj-

caria 

18. D.Księżniak-Baran,  M. Stankiewicz, K. Hasse-Lazar, S. Blamek Ocena czynności hormonalnej 

wydzielających gruczolaków przysadki mózgowej u chorych poddanych radioterapii stereotak-

tycznej I obserwowanych co najmniej trzy lata. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2017; 3 (supl. 

C): C21 

19. M. Stankiewicz, D.Ksiezniak-Baran, .S Blamek CyberKnife radiosurgery for single and multi-

ple cerebral metastases ISRS 2017, 28.05-01.06 2017, Montreux, Szwajcaria 

20. M. Stankiewicz, D. Księżniak-Baran, S. Blamek Powtórna radioterapia stereotaktyczna prze-

rzutó do mózgowia z wykorzystaniem systemu CyberKnife Onkologia w Praktyce Klinicznej 

2017; 3 (supl. C): C28 

21. S.Blamek, A.Kruczek, D. Gabryś, L. Miszczyk Zastosowanie stereotaktycznej radioterapii 

ablacyjnej u chorych na pierwotne nowotwory wątroby i dróg żółciowych Hepatologia 2017; 

17:  121-128 https://doi.org/10.5114/hepatologia.2017.67959 

22. S. Blamek, M. Mandera, M. Kalina, D. Larysz Zastosowanie radiochirurgii stereotaktycznej u 

dzieci chorych na czaszkogardlaka Onkologia w Praktyce Klinicznej 2017; 3 (supl. C): C22 
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23. I. Kołodziej, Z. Ślosarek, S. Blamek Radiochirurgia stereotaktyczna jako leczenie pierwotne lub 

pooperacyjne u chorych na oponiaki Onkologia w Praktyce Klinicznej 2017; 3 (supl. C): C23 

24. M. Putz , S. Blamek, M. Zbroszczyk, Z. Olczak , A. Klimczak, M. Mandera Strategia  i wyniki 

leczenia nadnamiotowych malformacji tętniczo-żylnych u dzieci. 43 Zjazd Polskiego Towarzy-

stwa Neurochirurgów 6-9.09.2017, Łódź 

25. S. Blamek, A. Kruczek, D. Larysz, L. Miszczyk The incidence of cutaneous vascular marks in 

patients treated with stereotactic radiosurgery for cerebral arteriovenous malformations 2017 

RSS Annual Scientific Meeting 

26. Blamek S. Safety and Efficacy of Gamma Knife Radiosurgery for the Management of Koos 

Grade 4 Vestibular Schwannomas COMMENT. Neurosurgery 2016; 78(4): 529 

27. I. Dębosz-Suwińska, A. Namysl-Kaletka , A. Napieralska , D. Gabrys , S. Blamek  Robotic ra-

diosurgery for vestibular schwannomas - the early tumor response and treatment tolerance. Ra-

diother Oncol 2016; 119(suppl 1): S495; ESTRO 35 

28. D. Księżniak-Baran, M. Stankiewicz, K. Hasse-Lazar, S. Blamek Linac–based stereotactic radi-

otherapy as a salvage treatment in patients with Cushing’s disease. Is there a chance for achiev-

ing hormonal control? CESORO 3, 6-8.10.2016, Ustroń  

29. Blamek S. Radioterapia guzów mózgu za pomocą mikrowiązek CyberKnife IV Kongres Onko-

logii Polskie, 12-15 października 2016, Łódź 

30. Blamek S. Radiochirurgia guzów mózgu. Zastosowanie techniki CyberKnife. XX Pułtuskie 

Spotkania Neurochirurgiczne,  2-3 grudnia 2016, Pułtusk 

 

4.12.2. Zbadanie wpływu zastosowania nowoczesnych technik radioterapii na funkcjonowanie 

wszczepialnych urządzeń elektrostymulujących 

Wykonawcy: S. Blamek, D. Gabryś, B. Niewiadomska, A. Bekman, Ł. Dolla, A. Kruczek, A. Woźnica, 

M. Stąpór-Fudzińska, D. Larysz, M. Sokół, K. Ślosarek 

 

W 2019 roku w ramach realizacji zadania badawczego zespół kardiologów i onkologów przygo-

tował stanowisko ekspertów dotyczące postępowania z chorymi z CIEDs w trakcie radioterapii, co 

należy wskazać jako najistotniejszy efekt realizacji badania. Pierwsza część dokumentu prezentują-

cego stanowisko ekspertów w zakresie postępowania kardiologicznego z chorymi z CIEDs w czasie 

radioterapii została już opublikowana w Kardiologii Polskiej1. Dokument uzyskał poparcie Sekcji 

Rytmu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onko-

logicznej. Druga część dokumentu, opisująca standardy planowania i realizacji radioterapii u cho-

rych z CIEDs jest obecnie konsultowana przez ekspertów PTRO,  Polskiego Towarzystwa Fizyki 

Medycznej i Polskiego Towarzystwa Elektroradiologów, zyskała również akceptację Sekcji Rytmu 
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PTK. Przygotowane w ramach realizacji projektu zalecenia będą oficjalnym stanowiskiem towa-

rzystw naukowych obowiązującym w całym kraju. 

Do publikacji złożono również manuskrypt pracy na temat aktywacji urządzeń wszczepialnych 

przez wtórne neutrony emitowane przez głowicę aparatu terapeutycznego. Wykazano istnienie 

znacznych różnic między urządzeniami różnych producentów w zakresie izotopów powstałych 

w urządzeniach po aktywacji, choć sumaryczna aktywność wszystkich jest podobna2. Dane te mogą 

jednak stanowić przesłankę dla optymalizacji doboru materiałów wykorzystywanych do produkcji 

CIEDs. Wykonano również we współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca oprogramowanie 

(parsery) pozwalające na odczytywanie i analizę danych z plików generowanych przez programatory 

urządzeń wszczepialnych dwóch producentów, przygotowanie trzeciego jest w toku. Pozwoli to na 

dokładniejszą analizę zawartości pamięci urządzeń wszczepialnych u chorych z CIEDs poddawa-

nych radioterapii, a tym samym skuteczniejsze wykrycie epizodów SEU (single event upset) mają-

cych wpływ na poprawność działania urządzenia. Wyniki badań oraz podstawowe założenia przygo-

towanych zaleceń postępowania z pacjentami z CIEDs w czasie radioterapii zostały przedstawione 

w czasie krajowych konferencji naukowych3-5. Program badawczy zrealizowano do 2019 roku w za-

planowanym zakresie1-17 , jednak biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijające się badania w przed-

miotowym temacie, trwają obecnie prace nad przygotowaniem wniosków grantowych, których tema-

tyka pokrywa się z tematem badania oraz finalizowane są prace nad kolejnymi publikacjami . Kon-

tynuacja zadania w kolejnych latach jest w pełni uzasadniona.  

 

Piśmiennictwo – efekt realizacji badania w latach 2016-2019 

 

1. Mateusz Tajstra, Sławomir Blamek, Jacek Niedziela, Elżbieta Gadula-Gacek, Andrzej 

Przybylski, Jarosław Blicharz, Artur Oręziak, Leszek Miszczyk, Katarzyna Gepner, Ja-

cek Fijuth, Krzysztof Składowski, Przemysław Leszek, Maciej Kempa, Oskar Kowal-

ski, Maciej Sterliński. The opinion of the Rhythm Disorders Section of the Polish Car-

diac Society and the Polish Society of Radiation Oncology regarding patients with car-

diac implantable electronic devices undergoing radiotherapy in Poland. Kardiol Pol 

2019 Nov 22;77(11):1106-1116. doi: 10.33963/KP.15063. Epub 2019 Nov 19 

2. Adam Konefał , Sławomir Blamek, Aleksandra Wrońska, Andrzej Orlef, Maria Sokół, 

Mateusz Tajstra, Mariusz Gąsior Radioactivity induced in cardiac implantable electron-

ic devices during high-energy X-ray radiotherapy 

3. Konefał A, Blamek S, Wrońska A, Orlef A, Sokół M. Radioaktywność wzbudzona w 

implantowanych urządzeniach kardiologicznych w trakcie napromieniań za pomocą 

wysokoenergetycznego promieniowania fotonowego. Inżynier i Fizyk Medyczny 2019; 

8(3): 207 

4. Sławomir Blamek Radioterapia u pacjentów z CIEDS: co jest istotne z punktu widzenia 

onkologa (kwalifikacja) Konferencja „W dobrym rytmie” 7-9.11.2019 Gdynia 
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5. Sławomir Blamek Radioterapia u pacjentów z kardiologicznymi urządzeniami wszcze-

pialnymi. IX Ogólnopolskie Warsztaty z Okazji Światowego Dnia Radiologii, 16-

17.11.2019 Poznań 

6. 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 

7. 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 

8. S. Blamek Radiotherapy in patients with cardiac implantable electronic devices – clini-

cal experience Oncoreview 2017;2: 64-69 DOI: 10.24292/01.OR.300617.2 

9. J. Niedziela, E. Gadula-Gacek, J. Gorol, S. Blamek, P. Płaza, L. Miszczyk, M. Tajstra, 

M. Gąsior Wpływ nowoczesnej radioterapii na działanie wszczepialnych urządzeń do 

elektroterapii serca XXVIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK  Polstim 25-

27.05.2017 Rzeszów 

10. S. Blamek, M. Stąpór-Fudzińska, B. Niewiadomska, M. Tajstra, M. Gąsior, A. Bekman, 

E. Gadula-Gacek, D. Gabryś Implantable cardioverters-defibrillators, cardiac resyn-

chronization therapy devices and CyberKnife radiosurgery: An in vitro study ISRS 

2017, 28.05-01.06 2017, Montreux, Szwajcaria 

11. S. Blamek, M. Stapor-Fudzinska, D. Larysz, B. Niewiadomska, A. Bekman Robotic 

Radiosurgery and a Vagus Nerve Stimulator: An in Vitro Feasibility Study Int J Radiat 

Oncol Biol Phys 2017;  99 (2): E639 

12. S. Blamek, A. Konefał, B. Niewiadomska, A. Bekman, Ł. Dolla, M. Tajstra, E. Gadula-

Gacek, D. Gabryś, M. Gąsior Ocena funkcjonowania nowoczesnych wszczepialnych 

urządzeń kardiologicznych w środowisku promieniowania rozproszonego generowane-

go przez urządzenie do tomoterapii Onkologia w Praktyce Klinicznej 2017; 3 (supl. C): 

C27 

13. Tajstra M, Gadula-Gacek E, Buchta P, Blamek S, Gasior M, Kosiuk J Effect of Thera-

peutic Ionizing Radiation on Implantable Electronic Devices: Systematic Review and 

Practical Guidance. J Cardiovasc Electrophysiol. 2016; 27(10): 1247-1251  

14. Blamek S, Tajstra M,  Gadula-Gacek E,  Gabrys D, . Niewiadomska B,  Bekman A, 

Dolla Ł, Gąsior M Effect of Radiation Therapy Delivered With Helical Tomotherapy 

Technique on Latest Generation of Implantable Cardioverters-Defibrillators (ICD) and 

Cardiac Resynchronization Therapy-Defibrillator (CRT-D) Devices. Int J Radiat Oncol 

Biol Bhys 2016; 96: E611 ASTRO Annual Meeting 2016, Boston, USA, 25-28.09.2016 

15.  M. Tajstra, S. Blamek, E. Gadula-Gacek, P. Marczynski, M. Gasior Radiotherapy can 

cause serious malfunction of modern implantable cardioverters-defibrillators (ICD) and 
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cardiac resynchronization device and defibrillator (CRT-D). Eur Heart J 2016; 37: 102 

ESC Congress, 27-31.08.2016, Rzym, Włochy 

16. S. Blamek, M.Tajstra, E. Gadula-Gacek, D. Gabryś, B. Niewiadomska, A. Bekman, Ł. 

Dolla,  M. Gąsior, P. Marczyński Implantable cardioverters-defibrillators and cardiac 

resynchronization therapy – defibrillator devices in the setting of helical Tomotherapy: 

an in vitro study. CESORO 3, 6-8.10.2016, Ustroń  

17. M. Tajstra,  S. Blamek, E. Gadula-Gacek, M. Gąsior Radiotherapy can cause serious 

malfunction of modern implantable cardioverters-defibrillators (ICD) and cardiac re-

synchronization therapy defibrillator (CRT-D). XX Międzynarodowy Kongres PTK, 

15-17.09.2016, Poznań 

 

4.12.3. Radioablacja chorych na raka stercza 

Wykonawcy: L. Miszczyk, A. Napieralska, A. Namysł-Kaletka, M. Kraszkiewicz, G. Woźniak, A. Tukien-

dorf, M. Stąpór-Fudzińska, G. Głowacki, M. Miszczyk 

 
Wstęp 

Z uwagi na niskie α/ß, bardzo krótki czas leczenia oraz bardzo dobry rozkład dawki promieniowania, 

radioablacja raka stercza staje się coraz bardziej popularną metodą leczenia. Biorąc to pod uwagę, oraz 

aspekty ekonomiczne i wzrastającą zapadalność na ten nowotwór w naszym kraju, uzasadnia to zwięk-

szenie zainteresowania tą metodą leczenia. 

 

Materiał, metody 

Materiał obejmuje 500 chorych na raka stercza (264 LR, 236 IR) napromienianych z użyciem CK df 

7,25 Gy co drugi dzień do DC 36,25 Gy (OTT 10 dni). Oceniano toksyczność leczenia, stosowanie 

ADT i stężenie PSA. 

 

Wyniki 

Mediana FU wynosiła 31,3 miesiąca. Ponad 90% chorych nie raportowało toksyczności GI. Zanotowa-

no 4 chorych z odczynem G3 i jednego z odczynem G4 (przetoka odbytniczo–cewkowa). Odczynów 

GU po pierwszym miesiącu nie podawało 75% chorych; odsetek ten wzrósł do 90% w kolejnych mie-

siącach. Nasilenie odczynów było większe u chorych z wyższym PSA. Przed radioablacją średnia stę-

żenia PSA wynosiła 7,59 ng/ml, a 277 chorych stosowało ADT. Stężenie PSA zmniejszało się do 20 

miesiąca po leczeniu i następnie osiągnęło plateau. Zmniejszanie się było wolniejsze, a stężenie utrzy-

mywało się wyższe w podgrupie IR bez ADT. Odnotowano 15 niepowodzeń (3%) w czasie (mediana) 

19,9 m-ca. Wyższe stężenia PSA nawet w pierwszych miesiącach po radioablacji były związane z wyż-

szym ryzykiem niepowodzenia. 
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Wnioski 

Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że radioablacja chorych na raka stercza z grupy 

LR I IR jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. Stężenie PSA przed leczeniem i w jego trakcie jest 

najistotniejszym czynnikiem prognostycznym i predykcyjnym nasilenia toksyczności leczenia i jego 

wyników. Skojarzenie radioablacji chorych na PC z grupy IR z ADT pozwoliłoby prawdopodobnie na 

poprawę wyników leczenia. 

 

Uzyskane w 2019 wyniki były podstawą do opublikowania/przedstawienia następujących prac nauko-

wych: 

 

Publikacje pełnotekstowe: 

Miszczyk L, Namysł-Kaletka A, Napieralska A, Kraszkiewicz M, Miszczyk M, Woźniak G, Stąpór-

Fudzińska M, Głowacki G, Tukiendorf A.  Stereotactic Ablative Radiotherapy for Prostate Cancer-The 

Treatment Results of 500 Patients and Analysis of Failures. Technol Cancer Res Treat. 2019 Jan 

1;18:1533033819870815. doi: 10.1177/1533033819870815. (IF 1,481). 

 

Jiang NY, Dang AT, Yuan Y, Chu FI, Shabsovich D, King CR, Collins SP, Aghdam N, Suy S2, Mantz 

CA, Miszczyk L, Napieralska A, Namysl-Kaletka A, Bagshaw H, Prionas N, Buyyounouski MK, Jack-

son WC, Spratt DE, Nickols NG, Steinberg ML, Kupelian PA, Kishan AU. Multi-Institutional Analysis 

of Prostate-Specific Antigen Kinetics After Stereotactic Body Radiation Therapy. Int J Radiat Oncol 

Biol Phys. 2019 Nov 1;105(3):628-636. doi: 10.1016/j.ijrobp.2019.06.2539. Epub 2019 Jul 2. (IF 

6,203). 

 

Publikacje w streszczeniach: 

L. Miszczyk, A.J. Namysł-Kaletka, A. Napieralska, M. Kraszkiewicz, M. Miszczyk, G. Wozniak, M. 

Stąpór-Fudzińska, G. Glowacki, A. Tukiendorf  Stereotactic Ablative Radiotherapy (SABR) for Pros-

tate Cancer – an Analysis of 500 Consecutive Patients Treated at a Single Institution International Jour-

nal of Radiation Oncology, Biology and Physics -  September 1, 2019 Volume 105, Issue 1, Supplement  

E295 

 

N. Jiang, J.K. Wong, E.M. Horwitz, R.G. Stock, S.P. Collins, S. Suy, C.A. Mantz, A.J. Katz, L. 

Miszczyk, H.P. Bagshaw, N.D. Prionas, M.K. Buyyounouski, N.G. Zaorsky, N.G. Nickols, C.R. King, 

M.L. Steinberg, P.A. Kupelian, D.J.J. Demanes, A.U. Kishan Prostate-Specific Antigen Kinetics Fol-

lowing Various Radiotherapy Modalities: A Multi-Institutional Analysis International Journal of Radia-

tion Oncology, Biology and Physics -  September 1, 2019 Volume 105, Issue 1, Supplement E 283 
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Wykłady: 

“Radioablacja chorych na raka stercza” – Spotkanie PTO “Praktyczne aspekty leczenia raka nerki I raka 

stercza” – Gliwice 17 I 2019 

 

„CyberKnife based radioablation of 500 LR and IR prostate cancer patients - single center results” – 

RSS Annual meeting “Bridging the Gap” – San Diego 21-23 III 2019 

 

“SRS/SRT of Primary and Recurrent Prostate Cancer” - ISRS Educational Course  

“SRS/SRT in Management of Malignant Intracranial Tumors, Lung, Abdominal, and Prostate Cancers, 

Medical Physics for Radiosurgery” – Debreczyn 11-13 IV 2019 

 

“Radioablacja raka stercza – wyniki leczenia 500 chorych” – sympozjum „Receptor androgenowy – 

nauka w praktyce terapii raka stercza” Warszawa 17 V 2019 

 

„CyberKnife based radioablation of 500 LR and IR prostate cancer patient”s - single center results” – 

ISRS meeting – Rio de Janeiro 9-13 VI 2019 

 

“Radykalna radiochirurgia chorych na raka stercza (CyberKnife). Wyniki leczenia 500 chorych” – kurs 

SRT (ISRS endorsed event) „SBRT of prostate cancers. Salvage radioablation of relapses after radiation 

treatment” – Gliwice 10-11 X 2019 

 

“Radykalna radiochirurgia chorych na raka stercza (CyberKnife). Wyniki leczenia 500 chorych” – 

Konmferencja naukow Lubuskiego oddziału PTO – Zielona Góra 25-26 X 2019 

 

„Radykalna radiochirurgia chorych na raka stercza (CyberKnife). Wyniki leczenia 500 chorych” – kon-

ferencja 4R – Warszawa 21-23 XI 2019 

 

„Radykalna radiochirurgia chorych na raka stercza (CyberKnife). Wyniki leczenia 500 chorych” - kurs 

SRT (ISRS endorsed event) „Radioablacja raka gruczołu krokowego, wznów po radioterapii i przerzu-

tów raka stercza” – Gliwice 28-29 XI 2019 
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4.12.4. Ocena precyzji i skuteczności Stereotaktycznej Hipofrakcjonowanej Radiochirurgii 

(SHRS) CyberKnife pojedynczych i mnogich przerzutów do kręgosłupa raka o różnych lokaliza-

cjach 

Wykonawcy: K. Szczepanik, B. Maciejewski, S.Blamek, A. Łuczak 

 

 

W ramach realizacji zadania badawczego rozszerzono wstępną analizę oceny wyników weryfikacji do-

zymetrycznej stereotaktycznej hipofrakcjonowanej radiochirurgii (SHRS) CyberKnife pojedynczych 

i mnogich przerzutów do kręgosłupa. 

 

Cel pracy 

Celem pracy jest wstępna analiza wyników weryfikacji dozymetrycznej stereotaktycznej radiochirurgii 

w systemie Cyber Knife u chorych leczonych z powodu pojedynczych i mnogich przerzutów do kręgo-

słupa. 

 

Materiał i metody 

Grupa badana składała się ze 141 pacjentów (63 kobiety, 78 mężczyzn) z 89 pojedynczymi i 52 mnogi-

mi przerzutami nowotworów złośliwych do kręgosłupa. Wiek pacjentów był w przedziale od 23 do 85 

lat (średni wiek to 60,8 lat). Stosowano dawki całkowite od 8 do 40 Gy podane w 1 do 5 frakcjach. Do-

konano oceny zgodności z planowaną dawką w punkcie referencyjnym w zależności od objętości obsza-

ru tarczowego, lokalizacji zmian oraz przypisanej dawki frakcyjnej. Za wyniki prawidłowe uznawano 

wyniki w przedziale +5% do -5%. Do analizy wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana 

oraz nieparametryczny test ANOVA rang Kruskala-Wallisa.  Pomiarów dokonano w fantomie stałym 

wykonanym z metapleksu z 10 zatopionymi wolframowymi znacznikami oraz komory cylindrycznej 

PTW Semiflex 31010.  

 

Wyniki 

1. Uzyskane wyniki pomiarów dozymetrycznych zawierały się w przedziale od -7% do +5,8%. Dwa 

pomiary weryfikacyjne powtarzano z powodu wyniku wykraczającego poza normę - wykonano kolejny 

plan weryfikacyjny z przesunięciem punktu referencyjnego. 

2. Wynik obliczenia korelacji rang Spearmana różnic procentowych weryfikacji dawki w punkcie oraz 

objętości leczonej (PTV) wykazał statystycznie istotną umiarkowaną korelację (+0,4) z wynikami 

w okolicach -7,0% dla najmniejszych (ok. 0,5 cm3) objętości PTV.  

3. Porównanie wyników weryfikacji dawki w punkcie w różnych lokalizacjach ognisk przerzutowych 

do kręgosłupa ( C, Th, LS) nie wykazało różnic na poziomie statystycznie istotnym p=0,8280. 

4. Analiza korelacji rang Spearmana różnic procentowych dawki w punkcie oraz dawki frakcyjnej wy-

kazała statystycznie istotną (p<0,05), umiarkowaną (R= -0,38) korelację ujemną.  
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Wnioski 

Otrzymane wyniki potwierdzają stosunkowo dużą niepewność weryfikacji dawki dla najmniejszych 

objętości tarczowych. Korelacja dawki frakcyjnej z wynikami weryfikacji dawki wynikać może                        

z innych zależności (objętość PTV - dawka frakcyjna), co wymaga dalszych badań.  

Badania będą kontynuowane w następnym roku, w którym zostanie zakończony publikacją. 

 

Forma prezentacji wyników: 

Szczepanik K., Kijonka M., Blamek S. Wstępna ocena wyników weryfikacji dozymetrycznej stereotak-

tycznej hipofrakcjonowanej radiochirurgii (SHRS) CyberKnife pojedynczych i mnogich przerzutów do 

kręgosłupa. XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, konferencja „Radioterapia Wyso-

kiej Precyzji” oraz „Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM”.  

Gliwice, 12-15.06.2019r.[doniesienie ustne]. 

 

 

4.12.5. 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 

Wykonawcy: A. Napieralska, A. Grządziel, M. Stąpór-Fudzińska, S. Blamek 

 

W trakcie trwania badania zostały zebrane dane dotyczące leczenia chorych na struniaki. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy uzyskanych danych powstała publikacja: „Intracranial chordoma: 

radiosurgery, hypofractionated stereotactic radiotherapy and treatment outcomes.”, która została 

wysłana do czasopisma Clinical Neurology and Neurosurgery (IF 1,67) i oczekuje na decyzje 

recenzentów. Abstrakt z uzyskanymi wynikami poniżej:  

 

Objectives 

To assess the results of stereotactic radiosurgery and hypofractionated stereotactic radiotherapy for skull 

base chordomas. 

 

Patients and methods 

Twenty four patients (12 males, 12 females) aged 12 – 75 (median 43) were treated with stereotactic 

radiosurgery or hypofractionated radiotherapy (SRS/SRT) due to skull base chordoma. All of them were 

in good performance status (37% ECOG 0, 63% ECOG 1).  

Surgery was the primary treatment in twenty patients. Relapse was observed after surgery in 4 patients. 

All of them underwent another surgery (three of them twice). Median time between surgery and 

radiotherapy was 4.6 months (range: 2-32). In 20 patients SRS/SRT was a part of the primary therapy 

(in 16 as an adjuvant treatment after surgery and in 4 it was the only treatment method applied). In 4 

patients SRS/SRT was a part of the treatment of recurrence. In 5 patients SRS/SRT was used as a boost 



str. 178 

 

after conventional radiotherapy (total dose of 27-60Gy) and in 19 cases it was the only irradiation 

method applied. Patients were irradiated to total dose of 6 to 35 Gy and total biological dose (EQD2) 

ranged from 17.6 to 86.4 Gy (median 50 Gy). In the statistical analysis Kaplan-Meier method and log-

rank tests were used.  

 

Results 

During median follow-up of 40 months (range: 0-141 months) 4 patients died. One-, two- and five-year 

OS was 95%, 89% and 72%, respectively. None of analyzed factors had statistically significant 

influence on OS. In nine patients progression of the disease was diagnosed during study period. Four of 

them underwent surgery (one of them twice) and three of them were irradiated. One-, two- and five-year 

progression free survival (PFS) from the end of radiotherapy was 71%, 61% and 46%, respectively. 

Radiotherapy was well tolerated and only two patients in our group experienced minor treatment-related 

toxicity.  

 

Conclusion 

Radiosurgery or hypofractionated stereotactic radiotherapy alone or in combination with surgery is safe 

and effective method of irradiation of patients with skull base chordomas. High total biological dose is 

necessary to achieve satisfactory treatment results both in the context of local control of the disease and 

overall survival of patients.   

 

4.13. Skojarzone leczenie chorych na raki przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego  

Kierownik: L. Miszczyk  

 

4.13.1. Ocena skuteczności i tolerancji radioterapii u chorych na raka żołądka. Ocena możliwości 

indywidualizacji leczenia w oparciu o markery molekularne i immunologiczne 

Wykonawcy: J. Wydmański, M. Gajek, A. Namysł-Kaletka, R. Suwiński, S. Półtorak, D. Lange, 

A. Chmielarz, M. Strączyński, M. Samborska-Plewicka, W. Leszczyński, K. Krysiak, Ż. Kaniszewska-

Dorsz, E. Zembala-Nożyńska, P. Polanowski, J. Nieckula, W. Bal, M. Kraszkiewicz, W. Majewski, 

A. Chwieduk, A. Gdowicz-Kłosok, A. Chmura, Ł. Kleszyk, A. Matzullok, K. Dębiec 

 

 

Cel pracy 

Główny cel pracy to 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, histopatologicz-

nych oraz metabolicznych. Ważnym aspektem prowadzonych badań jest standaryzacja radioterapii dla 

chorych na raka żołądka. 
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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 umożliwia-

jący radykalne leczenie operacyjne, wykluczenie przerzutów odległych, wiek chorego 20 – 75 lat, sto-

pień sprawności chorego oceniany w skali ZUBROD 0-2, prawidłowe próby wątrobowe i  nerkowe oraz 

pisemna zgoda chorego na udział w badaniu klinicznym.  

Chorzy byli losowo dobierani do ramienia badawczego (A) i kontrolnego (B). W ramieniu A zastoso-

wano neoadiuvantową radiochemioterapię z następową operacją i kontynuacją chemioterapii. W ramie-

niu 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 radio-

chemioterapii 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 ty-

godni. W trakcie radioterapii chory otrzymał 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 wzglę-

du 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 niechirurgicz-

nych w obu grupach chorych. 

W grupie A 2 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 funk-

cji zewnątrzwydzielniczej trzustki, wiek oraz stężenie enzymów trzustkowych przed leczeniem były 

istotne statystycznie. U pacjentów poniżej 65 lat odnotowano mniejsze ryzyko wystąpienia hipoamyla-

zemii w porównaniu z pacjentami starszymi. Ryzyko wystąpienia uszkodzenia funkcji zewnątrzwy-
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dzielniczej silnie zależy od stężeń enzymów trzustkowych. Stwierdzono, że prawdopodobieństwo wy-

stąpienia 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 rów-

nież regenerację zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki, którą najwyraźniej obserwowano w ciągu 500 

dni od leczenia. Stężenia lipazy i α-amylazy powróciły do normy odpowiednio u 39% oraz 31% cho-

rych, 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 porównująca oba schematy leczenia. 

Wnioski 

Tolerancja leczenia w obu grupach chorych jest dobra. Wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia nie-

wydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki po radiochemioterapii. W grupie chorych po neoadiuwanto-

wej radiochemioterapii stwierdzono niższy odsetek nieresekcyjnych guzów żołądka oraz lepszą miej-

scową 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 Can-

cer Radiotherapy Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Nov 26;18(11):2989-2998. 
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4.13.2  Ocena skuteczności radykalnej radioterapii (A) i radiochemioterapii (B) w leczeniu miej-

scowo zaawansowanego, pierwotnie nieresekcyjnego raka odbytnicy 

Wykonawcy: M. Kraszkiewicz, W. Majewski, J. Wydmański, A. Napieralska, R. Kulik, B. Maciejewski 

 

Wstęp 

Pacjenci z zaawansowanym miejscowo guzem odbytnicy, nie kwalifikują się do pierwotnego leczenia 

operacyjnego. Jedyną szansą wdrożenia leczenia radykalnego z intencją resekcji guza jest redukcja jego 

stopnia zaawansowania w wyniku leczenia neoadjuwantowego. W oddziale gliwickim Centrum Onko-

logii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie od wielu lat prowadzona jest u takich pacjentów radiotera-

pia lub radiochemioterapia. Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowej porównawczej oceny tych 

dwóch metod leczenia z uwzględnieniem czynników prognostycznych.  

Dane literaturowe w tym zakresie są nieliczne. 

 

Materiał i metody 

Materiał stanowi grupa 145 kolejnych chorych na pierwotnie nieresekcyjnego raka gruczołowego od-

bytnicy, w stopniu zaawansowania T4 N0/N+ M0, leczonych w latach 2000-2016 z zastosowaniem RT: 

73 chorych (50%) lub RTCT: 72 chorych (50%). Oceniano odsetek obiektywnych odpowiedzi na lecze-

nie neoadjuwantowe (OR), odsetek resekcyjności (RR) oraz wyleczalność miejscową (LC) i przeżycia 

całkowite (OS) w obu grupach. 

 

Wyniki 

Mediana FU wynosiła 2 lata i 4 miesiące. OR wyniósł 67% w całej badanej grupie; w podziale na RT 

i RTCT było to odpowiednio 60% i 75%. RR po przeprowadzonym leczeniu wyniósł 50% w całej gru-

pie, a w podgrupach RT i RTCT odpowiednio 37% i 64%.  

Pięcioletnia wyleczalność miejscowa (LC) w całej grupie wyniosła 47%, a OS: 37%. Metoda leczenia 

przedoperacyjnego miała znamienny wpływ na LC i OS, z wyraźną przewagą na korzyść RTCT w po-

równaniu do samodzielnej RT. Wyleczenia miejscowe 5-letnie wynosiły 68% dla RTCT w porównaniu 

do 37% dla RT (p=0,0002), a przeżycia całkowite 52% dla RTCT i 27% dla RT (p=0,002). 

 

Wnioski 

Zastosowanie radiochemioterapii jako leczenia neoadjuwantowego prowadzi do znamiennie lepszych 

wyników odnośnie obiektywnych odpowiedzi, odsetka resekcyjności, a także wyników odległych: prze-

żyć całkowitych i wyleczalności miejscowej, dlatego RTCT powinna być stosowana jako leczenie z 

wyboru u chorych kwalifikujących się do leczenia skojarzonego. 
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Uzyskane wyniki były podstawą do opublikowania/przedstawienia następujących prac naukowych: 

 

1. Prezentacja plakatowa ASTRO 61 Annual Meeting, Chicago USA 15-18.09.2019 

Does Carcinoembryonic Antigen Serum Concentration Decrease Predicts Overall Survival in Patients 

with Unresectable Rectal Cancer after Radical Radiotherapy or Radiochemotherapy? 

 

2. Publikacja abstraktu w czasopiśmie z IF: 

Int J Rad Onc Biol Phys September 1, 2019 Volume 105, Issue 1, Supplement, Page E167 

Does Carcinoembryonic Antigen Serum Concentration Decrease Predicts Overall Survival in Patients 

with Unresectable Rectal Cancer after Radical Radiotherapy or Radiochemotherapy? 

M. Kraszkiewicz, A. Napieralska, L. Miszczyk, W. Majewski 

 

3. Wszczęty przewód doktorski (lek. M Kraszkiewicz). 

 

4. Utworzenie protokołu leczenia w Zakładzie Radioterapii chorych na raka odbytnicy ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobów frakcjonowania u chorych na nowotwór pierwotnie nieresekcyjny. 

 

5. Prezentacja wyników badania w ramach Spotkania Naukowego w I.O. Gliwice  

w dniu 4.09.19 „Protokół leczenia chorych na raka odbytnicy” 

 

   4.13.3. Ocena tolerancji i skuteczności radiochirurgii stereotaktycznej u chorych z rozpoznanym 

nieoperacyjnym rakiem trzustki 

Wykonawcy: A. Namysł-Kaletka, J. Wydmański, I. Dębosz-Suwińska, D. Gabryś, S. Blamek, R. Kulik, 

W. Miśta, A. Roch-Zniszczoł 

 

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  ste-

reotaktyczna może stanowić alternatywną metodę leczenia. 

 

Cel pracy 

Ocena toksyczności leczenia na podstawie skali RTOG/EORTC oraz analiza związku pomiędzy stwier-

dzoną toksycznością a dawką całkowitą oraz parametrem dawka/objętość na narządy krytyczne, a także 

ocena długości przeżycia chorych.  

 

 

 



str. 183 

 

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 -2019 radioterapią stereotak-

tyczną. 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 średnia objętość guza wyniosła 38,81 cm3 (4,21 -142,30). Najczęstszą lokali-

zacją guza była okolica głowy trzustki (6 chorych). U 5 chorych przeprowadzono radioterapię stereotak-

tyczną z powodu wznowy w loży poperacyjnej, u jednego stwierdzono także przerzut do wątroby i za-

stosowano 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 bramkowa-

niem 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 procen-

towego 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), 14.9 Gy 

(8.7÷19.84),  dla żołądka mediana dawki  maksymalnej, dawki w objętości 5cm3 wyniosły 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 wy-

niosła 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. Mediana czasu ob-

serwacji mierzonej od daty rozpoczęcia radioterapii do czasu zgonu lub ostatniej kontroli  wyniosła 10 

miesięcy. Najkrótszy czas przeżycia wyniósł 2.4 miesięce. Najdłuższy  czas przeżycia wyniósł 36,5 

miesięcy. Był to chory, który otrzymał jedną z najwyższych dawek – 33 Gy w 3 frakcjach. 
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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 . Krótki okres przeżycia chorych wiąże  się z progre-

sją przerzutów odległych, co wskazuje na konieczność intensyfikacji leczenia systemowego.   Ze 

względu na małą liczebność grupy niezbędne jest zebranie większej grupy chorych.  W planie jest przy-

gotowanie materiału do publikacji. Dostępne publikacje w zakresie tej tematyki niestety oparte są na 

mało liczebnych grupach.   

 

4.13.4 Ocena ryzyka wznowy w przymaciczach u chorych na raka szyjki macicy w stopniu III-IV 

wg FIGO leczonych skojarzoną brachyteleradioterapią w zależności od dystrybucji dawek biolo-

gicznych w podobjętościach obszarów tarczowych według modelu Withersa i Maciejewskiego 

Wykonawcy: E. Telka, B. Maciejewski, B. Jochymek, L. Hawrylewicz, D. Bodusz, P. Malec, K. Szczepa-

nik 

 

Celem projektu badawczego jest ocena szansy trwałego wyjałowienia ognisk raka szyjki macicy w 

przymaciczach na podstawie oznaczonych dawek fizycznych oraz ocena ryzyka wznowy  w podobjęto-

ściach tzw,,zimnych punktach’’, w których podano dawkę biologiczną niższą (zimny obszar) niż  

wstępnie szacowaną dla założonej wysokiej szansy rzeczywistego wyleczenia. 

 

    Retrospektywny materiał kliniczny  obejmuje 135 chorych na raka szyjki macicy  w stopniu klinicz-

nego zaawansowania IIIB-IVA  w wieku 30-74 lat leczonych w latach 2000-2003  skojarzoną radio-

chemioterapią 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. U większości chorych stwierdzono stopień zróż-

nicowania G2 (100 chorych), G1 u 21 chorych, a G 3 u 14 chorych. Oceniono rozkład dawek fizycz-

nych 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 rze-

czywistą szansę wyjałowienia ognisk raka (TPC) w trzech  podobjętościach narządu rodnego i porów-

nać z wstępnie szacowaną TPC.  
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Wyznaczono EQED dla obu przymacicz (dla GTV szyjki macicy, GTV lewego przymacicza i GTV 

prawego przymacicza) oraz ryzyko zajęcia węzłów chłonnych paraaortalnych, prawego i lewego przy-

macicza zależnie od EQED. Wyznaczono  GTV oraz Local Tumor Control  dla  objętości: szyjki maci-

cy, lewego i prawego przymacicza. Oszacowano incydenty przerzutów do węzłów paraaortalnych 

w relacji do dawek w przymaciczach. Zakończono badanie. A uzyskane wyniki wykorzystano do napi-

sania i opublikowania pracy w czasopiśmie anglojęzycznym ,,Nowotwory’’. 

Celem badania jest wykorzystanie wyżej wymienionych wyników, jako podstawy do  opraco-

wania korekt w planowanym rozkładzie dawek tak, aby przed podjęciem leczenia uzyskać optymalne 

rzeczywiste wskaźniki TPC, a nie wstępnie przewidywane. 

 

4.14 Techniki wielopolowe w radioterapii oraz leczenie promieniami chorych na raka piersi i płuc  

Kierownik: L. Miszczyk  

 

4.14.1. Wolumetryczny staging raka płuca jako czynnik prognostyczny radiochemioterapii 

Wykonawcy: I. Dębosz-Suwińska, 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 ono 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 prze-

rzutowo 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) 
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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 przeży-

cia (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 
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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 pierwot-

nego (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. 

 

Doniesienie zjazdowe: 

PET/CT Based Volumetric Staging Surpasses TNM as Prognosticator of Survival in Curative Radio-

chemotherapy for Locally Advanced Non-small Cell Lung Cancer 

I. Debosz-Suwinska, M. Giglok, K. Galwas-Kliber, A. Idasiak, B. Jochymek, S.C. Blamek, G. Wozniak, 

D. Gabrys, R. Suwinski and B.A. Maciejewski Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics -  

September 1, 2019 Volume 105, Issue 1, Supplement. 

 

W przyszłym roku planowana jest pełna publikacja. 

 

 

4.14.3 Napromienianie połowy ciała u chorych z mnogimi przerzutami do kości z wykorzystaniem 

tomoterapii. Ocena wczesnych powikłań i efektu leczenia. Porównanie tomoterapii z metodą kon-

wencjonalną 

Wykonawcy: B. Jochymek, E. Telka, L. Miszczyk S. Blamek 

 

Napromieniano 68 chorych (51 mężczyzn i 17 kobiet.) z mnogimi przerzutami do kości. 16 osób było 

napromienianych na górną i dolną połowę ciała. W sumie przeprowadzono 84 procedury napromienia-

nia. W czasie około 2-3 tygodni od rozpoczęcia leczenia zaobserwowano zmniejszenie pobierania nie-

sterydowych leków przeciwzapalnych i silnych leków przeciwbólowych. Średnie zużycie leków prze-

ciwbólowych 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 jako-

ści życia z poziomu 3.6 do poziomu 4.06. Ogólny stan zdrowia wzrósł z poziomu 3.8 do poziomu 4.1 

punktów. U żadnego z chorych nie zaobserwowano nudności. Nieliczni chorzy cierpieli na pierwszego 

stopienia (nie wymagające leczenia) biegunki. Nie zaobserwowano toksyczności skórnej i powikłań 

płucnych. Nie obserwowano poważnych toksyczności hematologicznych.  
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Napromienianie połowy ciała przy pomocy tomoterapii jest skuteczną metodą leczenia chorych z mno-

gimi 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 prawie całkowicie bez efektów ubocznych leczenia. Jednak leczenie to jest 

czasochłonne. Co jest istotną wadą tej metody.  Konturowanie objętości targetowych i narządów kry-

tycznych zajmuje średnio około  3 godziny. Na podstawie wstępnych wyników można wyciągnąć wnio-

sek, że zmniejsza ona skutecznie dolegliwości bólowe podobnie jak metoda 2D i pozbawiona jest pra-

wie całkowicie objawów ubocznych. 

Biorąc pod uwagę stosunkowo małą liczbę leczonych chorych i czasochłonność procedur przygoto-

wawczych, zadeklarowany czas wykonania programu badawczego jest zbyt krótki.  

 

   4.15. Brachyterapia jako element leczenia skojarzonego     

Kierownik: P. Wojcieszek   
 

 4.15.2. STING jako czynnik predykcyjny skuteczności brachyterapii w raku prostaty i raku piersi 

Wykonawcy: P. Wojcieszek, S. Kellas – Ślęczka, T. Krzysztofiak, M. Stankiewicz, P. Lelek, R. Smolar-

czyk, T. Cichoń, M. Jarosz-Biej 

 

Zadanie badawcze jest częścią grantu pn. Aktywacja białka STING skojarzona z czynnikiem antynaczy-

niowym jako nowe rozwiązanie terapii przeciwnowotworowej. 

Nr umowy: UMO-2018/31/B/NZ5/01825 

Konkurs NCN OPUS 16 

 

 4.15.3. Przedoperacyjna brachyterapia HDR u kobiet z wczesnym, operacyjnym rakiem szyjki 

macicy – molekularna analiza czynników prognostycznych i predykcyjnych przebiegu choroby 

oraz wrażliwość na leczenie 

Wykonawcy: S. Kellas – Ślęczka, P. Wojcieszek, T. Krzysztofiak, M. Stankiewicz, P. Lelek, A. Cholewka, 

M. Szlag, M. Wesołowski, M. Kaszuba, K. Raczek-Zwierzycka 

 

Przygotowano publikację pilotażową dotyczącą przedoperacyjnej brachyterapii HDR  we wczesnym 

raku szyjki macicy: „Outcome in early cervical cancer after preoperative high dose rate brachytherapy: a 

twenty year outcome of 140 patients treated at a single institution” –  Gynaecological Oncology.  

Planuje się, że w/w publikacja będzie początkiem cyklu publikacji i pozwoli w kolejnym etapie plano-

wanych badań m.in. na porównanie wyników leczenia chorych w zależności od uzyskanych wyników 

analizy molekularnej. 
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 4.15.4. Ocena przydatności wolumetrycznej klasyfikacji raka szyjki macicy dla planowania ra-

dioterapii i oceny jej skuteczności 

Wykonawcy: S. Kellas – Ślęczka, P. Wojcieszek, T. Krzysztofiak, M. Stankiewicz, P. Lelek, A. Cholewka, 

M. Szlag, M. Wesołowski, M.. Kaszuba, K. Raczek-Zwierzycka 

 

Zgromadzono zaplanowaną w badaniu grupę chorych, których dane są aktualnie  

w trakcie analizy statystycznej.  Analizie i ocenie wolumetrycznej są także poddawane badania obrazo-

we (MRI T2) pozwalające na ocenę odpowiedzi na leczenie.  

Planowane jest przygotowanie cyklu publikacji oraz prezentacja wyników na konferencjach krajowych i 

zagranicznych.  

 

4.16  Ocena wartości prognostycznej wolumetrycznej klasyfikacji płaskonabłonkowego raka gar-

dła i krtani i infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u chorych poddanych radio- i che-

mioterapii 

Kierownik: K. Składowski  

Wykonawcy: T. Rutkowski, A. Mazurek, M. Śnietura, A. Hajduk, B. Hejduk, M. Jędrzejewska, W. Pi-

głowski, E. Małusecka, U. Bojko, 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. Księżniak-Baran, J. Niedziałek, A. Celejewska 

 

 

Przeanalizowano grupę 330 chorych leczonych w COI Gliwice z powodu raka gardła środkowego. Do 

analizy włączono tylko tych chorych, którzy byli leczeni w sposób radykalny z intencją zachowania 

narządu. Ostateczna grupa liczyła więc 281 chorych. W tej grupie 113 (40%) było HPV+ a 168 (60%) 

HPV- . Średni wiek to 56 lat. Stwierdzono 7 niewyleczeń miejscowych, 13 węzłowych oraz 11 miej-

scowych i węzłowych. Stwierdzono 20 wznów, 6 miejscowych, 10 węzłowych i 4 miejscowe i węzło-

we. Przerzuty odległe stwierdzono u 26 chorych i 13 drugich, pierwotnych nowotworów. Szczegółowe 

analizy dotyczące tej grupy chorych zostały zawarte w 8 doniesieniach zjazdowych i dwóch manuskryp-

tach (1 w recenzjach, 1 oczekuje na wysłanie do recenzji). 

 

1. Mazurek AM, Rutkowski T, Olbryt M, Widłak P, Pietrowska M, Wygoda A, Mrochem-Kwarciak J, 

Składowski K, Celejewska A. Circulating EBV DNA in blood of head and neck cancer patients. 11th 

International Conference of Contemporary Oncology, Poznań,13. - 15.03.2019 

 

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

Składowski K. Parametry układu immunologicznego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku płaskona-

błonkowym gardła środkowego. III Ogólnopolska Konferencja Innowacje w Otolaryngologii. Poznań 

11-13.04.2019 r. Książka zjazdowa str. 24. Prezentacja ustna. 

 

3. Mazurek AM, Rutkowski TW, Składowski K. The importance of plasma-based circulating DNA 

diagnostics in patients with HPV-related oropharyngeal cancer. 11th International Symposium on Circu-

lating Nucleic Acids in Plasma and Serum (CNAPS), Wrzesień 23-25, 2019, Jerusalem, Israel 
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4. Kowalska A, Mrochem-Kwarciak J, Chmura A, Wygoda A, Mazurek AM, Rutkowski T, Składowski 

K. Parametry układu immunologicznego w HPV-dodatnim i HPV-ujemnym raku płaskonabłonkowym 

gardła środkowego. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy 

Medycyny Laboratoryjnej”. Wrzesień 27-28, 2019, Ustroń. 

 

5. Mazurek AM, Wygoda A, Rutkowski TW, Celejewska A, Olbryt M, Pietrowska M, Widłak P, Mro-

chem-Kwarciak J, Składowski K. Prognostyczne znaczenie wiremii DNA wirusa Epsteina-Barr (DNA 

EBV) w diagnostyce raka nosogardła. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, 

18–19.10.2019r. , Łódź 
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4.17. Zbadanie skuteczności indukcyjnej chemioterapii (iCHT) u chorych na pierwotnie opera-

cyjnego, zaawansowanego raka zlokalizowanego w jamie ustnej 

Kierownik: K. Składowski  

Wykonawcy: 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. Kent-

nowski, P. Polanowski, U. Dworzecka, K. Grabińska, D Księżniak-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 skoja-

rzona 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 interpreta-

cji ze względu na niejednorodne grupy chorych, brak jednoznacznych kryteriów kwalifikacji czy subop-

tymalne 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 zmniej-

szenie pooperacyjnego deficytu czynnościowego i poprawa jakości życia jako efekt skojarzenia z moż-

liwościami nowoczesnej, mikronaczyniowej chirurgii rekonstrukcyjnej. 

 

 

 



str. 192 

 

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 przerzu-

tów 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 radiolo-

giczna 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: chemio-

terapia indukcyjna, zabieg operacyjny, radioterapia uzupełniająca +/- chemioterapia. Średni wiek cho-

rych 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 klinicz-

nym 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 nefro-

logicznej, 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 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 cią-

głości 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% leczo-

nych) 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 re-

sekcja żuchwy była pierwotnie częścią składową planowanego leczenia chirurgicznego. W tej całej gru-

pie pacjentów nie odnotowano wznowy miejscowej w trakcie aktualnej obserwacji klinicznej. 
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W całej grupie u niemal połowy chorych (49%) przeprowadzone leczenie przedoperacyjne pozwoliło na 

uzyskanie bezpośredniej korzyści klinicznej w postaci; zmniejszenia szerzenia nacieku nowotworowe-

go, 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 mar-

ginesu operacyjnego potwierdzonego śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym (marginesy bada-

ne u wszystkich chorych). 

U chorych z potwierdzoną regresją choroby nowotworowej leczenie układu chłonnego szyi nie wykaza-

ło 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 uzy-

skanej odpowiedzi na leczenie systemowe), wznowa węzłowa (z uwzględnieniem stopnia zaawansowa-

nia 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 zaawan-

sowanego raka jamy ustnej, jest dobrze tolerowana i może być rozważana jako opcja terapeutyczna w 

wyselekcjonowanej grupie chorych. 

 

W roku 2019 kontynuowano analizę materiału tkankowego pooperacyjnego pochodzącego od kolejnych 

28 chorych oraz wprowadzono innowacyjny system klasyfikacji parametrów histopatologicznych doty-

czących badanego materiału. Do połowy roku 2020 planowane jest zakończenie analizy materiału we-

dług opracowanego systemu, zaś do końca roku 2020 planowana jest publikacja wyników badania. 
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4.18. Ocena przydatności badania krążącego DNA wirusa Epstein-Barr”a (EBV)                        

w populacji polskiej jako czynnika predykcyjnego i prognostycznego u chorych na raka gardła 

górnego poddanych skojarzonej chemio- i radioterapii 

Kierownik: K. Składowski  

Wykonawcy: A. Wygoda, J. Mrochem-Kwarciak, A. Mazurek, K. Składowski, T. Rutkowski, P. Polanow-
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Dębiec 

 

 

W okresie 2017-2019 w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii poddano leczeniu radykalnemu 26 cho-

rych na raka gardła górnego w stopniach zaawansowania T1N1M0-T4N3M0.  

 Zaawansowanie nowotworu wg skali TNM (VIII edycja), określone na podstawie badań obra-

zowych (MRI, PET-CT), przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 SUMA = 26 EBV(+) = 19 EBV(-) = 7 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

N0 - 1 - - - - - - - 1 - - 

N1 5 2 1 - 3 2 - - 2 - 1 - 

N2 2 4 4 - 2 3 4 - - 1 - - 

N3 2 1 2 2 2 - 2 1 - 1 - 1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10768432?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15599855?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15599855?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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U wszystkich chorych przed rozpoczęciem leczenia określono etiologię raka w oparciu o ocenę obecno-

ści krążącego DNA wirusa Epstein Barr (EBV) w surowicy krwi, a w razie jego potwierdzenia, ilościo-

wą 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 zasto-

sowano leczenie skojarzone, radykalne: radio- i chemioterapię w różnych sekwencjach, w zależności od 

stopnia odpowiedzi i tolerancji terapii. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań u 19 chorych (73%) 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 Insty-

tutu 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. 

 U pozostałych 7 chorych (27%) rozpoznano raka płaskonabłonkowego o wysokim (rak dojrza-

ły) i pośrednim stopniu zróżnicowania oraz nisko zróżnicowanego - u żadnego nie stwierdzono obecno-

ści 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 istotnie większa niż 

dla N2 (27163 vs 6091). 

 W przebiegu dotychczasowej obserwacji u dwóch spośród 19 chorych na raka EBV(+) doszło 

do niepowodzenia leczenia - u jednego pod postacią wznowy miejscowej i u jednego do rozsiewu uo-

gólnionego. Pozostałych 17 chorych pozostaje w obserwacji po leczeniu, bez cech nawrotu (brak obec-

ności DNA wirusa, radiologicznie potwierdzona całkowita regresja). 

 Spośród 7 chorych na raka EBV(-), u 2 doszło do niepowodzenia węzłowego (1 niewyleczenie, 

1 nawrót), u 2 do rozsiewu uogólnionego, u jednego do niewyleczenia miejscowego. 

 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) oraz tendencja do rozsiewu uogólnionego u chorych na raka EBV(-). 

Badanie ma charakter prospektywny i wymaga dalszego naboru chorych w kolejnych latach, co upo-

ważni do postawienia obiektywnych wniosków i przygotowania publikacji. Obecnie Centrum Onkologii 

- Instytut w Gliwicach jest jedynym ośrodkiem w Polsce oceniającym status i monitorującym skutecz-

ność leczenia chorych na EBV zależnego raka gardła górnego. 

 


