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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. nr 65, poz.595 ze zm.). 

 
 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 
 
Wpływ ruchomości międzyfrakcyjnej guza oraz tkanek 
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1. Piotrowski T, Skórska M, Jodda A, Ryczkowski A, Kaźmierska J, Adamska K, 
Karczewska-Dzionk A, Z ̇mijewska-Tomczak M, Włodarczyk H. Tomotherapy - 
different way of dose delivery in radiotherapy. Wspolcz Onkol 2012; 16:16-25. 
doi: 10.5114/wo.2012.27332  
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu wszystkich zawartych w niej 
analiz oraz na napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 60%  

 

2. Piotrowski T, Czajka E, Bak B, Kazmierska J, Skorska M, Ryczkowski A, Adamczyk M, 
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Treat 2014; 13:233-242.  doi: 10.7785/tcrt.2012.500374 

IF: 1.943 MNiSW: 25.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań, 
opracowaniu narzędzi badawczych, przeprowadzeniu badań, opracowaniu danych, 
wykonaniu wszystkich analiz na podstawie uzyskanych danych oraz na napisaniu 
manuskryptu. 
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Radiother 2011; 16:58-64. doi: 10.1016/j.rpor.2011.01.004 

IF:0.000 MNiSW: 10.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań oraz na 
napisaniu manuskryptu wraz z mgr A. Ryczkowskim. 

Mój udział procentowy szacuję na 40%  

 

4. Piotrowski T, Ryczkowski A, Kazmierska J. B-spline registration based on new 
concept of an intelligent masking procedure and GPU computations for the 
Head and Neck adaptive tomotherapy. Technol Cancer Res Treat 2012; 11:257-
266. doi: 10.7785/tcrt.2012.500294 
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IF: 1.943 MNiSW: 25.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań, 
opracowaniu narzędzi badawczych, przeprowadzeniu badań, wykonaniu wszystkich 
analiz na podstawie uzyskanych danych oraz na napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%  

 

5. Piotrowski T, Kazmierska J, Sokołowski A, Skórska M, Jodda A, Ryczkowski A, 
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Oncol 2013; 57: 503-511. doi: 10.1111/1754-9485.12056 

IF: 0.981 MNiSW: 15.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań, 
opracowaniu narzędzi badawczych, koordynacji zadań badawczo-pomiarowych, 
opracowaniu danych, wykonaniu wszystkich analiz na podstawie uzyskanych danych 
oraz na napisaniu manuskryptu. 
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6. Piotrowski T, Gintowt K, Jodda A, Ryczkowski A, Bandyk W, Bak B, Adamczyk M, 
Skorska M, Kazmierska J, Malicki J. Impact of the intra- and inter-observer 
variability in the delineation of parotid glands on the dose calculation during 
head and neck helical tomotherapy. Technol Cancer Res Treat 2014. Ahead of 
print. doi: 10.7785/tcrtexpress.2013.600278 

IF: 1.943 MNiSW: 25.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań, 
koordynacji zadań badawczych, wykonaniu wszystkich analiz na podstawie uzyskanych 
danych oraz na napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 70%  

 

7. Piotrowski T, Kaczmarek K, Bajon T, Ryczkowski A, Jodda A, Kaźmierska J. 
Evaluation of image-guidance strategies for prostate cancer. Technol Cancer 
Res Treat 2013. Ahead of print. doi: 10.7785/tcrt.2013.600258  

IF: 1.943 MNiSW: 25.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań, 
koordynacji zadań badawczych, opracowaniu danych, wykonaniu wszystkich analiz na 
podstawie uzyskanych danych oraz na napisaniu manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%  

 

8. Piotrowski T, Yartsev S, Rodrigues G, Bajon T. Comparative analysis of image 
guidance in two institutions for prostate cancer patients. Rep Pract Oncol 
Radiother 2014; 19:206-213. doi: 10.1016/j.rpor.2013.12.001 

IF: 0.000 MNiSW: 10.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań, 
opracowaniu danych, wykonaniu wszystkich analiz na podstawie uzyskanych danych 
oraz na napisaniu manuskryptu wraz z dr S Yartsevem. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%  
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9. Piotrowski T, Rodrigues G, Bajon T, Yartsev S. Method for data analysis in 
different institutions: Example of image guidance of prostate cancer patients. 
Physica Medica 2014; 30:249-251. doi: 10.1016/j.ejmp.2013.05.001 

IF: 1.167 MNiSW: 20.000 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu metodyki badań, 
opracowaniu danych, wykonaniu wszystkich analiz na podstawie uzyskanych danych 
oraz na napisaniu manuskryptu wraz z dr S Yartsevem. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%  

 
 

c) Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z ich praktycznym 
wykorzystaniem. 

 
Wstęp 
 

Jednym z kluczowych elementów decydujących o powodzeniu leczenia promieniowaniem 
jonizującym jest podanie dawki terapeutycznej w ściśle określony blok tkanek, którego granice 
wyznaczają obszar napromieniania. W przypadku nieskomplikowanych technik 
radioterapeutycznych jest to możliwe poprzez staranną kontrolę parametrów określających 
zależności geometryczne pomiędzy aparatem a powierzchnią ciała pacjenta, wykonaną przy 
użyciu skali telemetrycznej, symulacji świetlnej pola terapeutycznego czy też systemu 
laserów. Niemniej jednak zaawansowane techniki radioterapeutyczne takie jak trójwymiarowa 
radioterapia konformalna (3DCRT, ang. Three Dimensional Conformal Radiation Therapy) czy 
też radioterapia z modulacją natężenia wiązki promieniowania jonizującego (IMRT, ang. 
Intensity Modulated Radiation Therapy) prowadzą do wzrostu konformalności rozkładu dawki 
w ciele pacjenta i tym samym obarczone są większym prawdopodobieństwem popełnienia 
błędu, którego skutkiem może być podanie niepełnej dawki terapeutycznej do obszaru 
napromieniania czy też podanie zbyt wysokiej dawki w obręb narządów krytycznych 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru napromieniania.  

W przypadku technik 3DCRT czy też IMRT, w celu uniknięcia błędu związanego z 
niepoprawnym ułożeniem pacjenta w trakcie radioterapii konieczna jest weryfikacja obrazowa. 
Weryfikacja obrazowa umożliwia ocenę zgodności obszaru aktualnie napromienianego na 
aparacie terapeutycznym z obszarem, który został wyznaczony w trakcie planowania leczenia. 
Współczesne akceleratory medyczne wyposażone są w urządzenia do obrazowania, dzięki 
którym możliwe jest uzyskanie dwuwymiarowych zdjęć topograficznych lub zestawu skanów 
tomograficznych.  

Weryfikacja obrazowa oparta o skany tomograficzne umożliwia także ocenę zmian 
anatomicznych zachodzących w trakcie kursu radioterapii. Radioterapia, w trakcie której 
dokonywana jest ocena zgodności obszaru aktualnie napromienianego z obszarem 
wyznaczonym w trakcie planowania leczenia uwzględniająca zmiany anatomiczne związane z 
redukcją objętości guza nowotworowego oraz zmiany geometrii anatomicznej 
napromienianego obszaru (w tym narządów krytycznych) pod wpływem utraty masy ciała 
bądź powstałych obrzęków określana jest mianem radioterapii sterowanej obrazowo (IGRT, 
ang. Image Guided Radiation Therapy). Metody IGRT opierające się na rekonstrukcji 
przekrojów tomograficznych umożliwiają przeliczenie rozkładu dawki dla aktualnej geometrii 
zewnętrznej i wewnętrznej napromienianego obszaru. Radioterapia uwzględniająca procedury 
przeliczania rozkładu dawek dla aktualnej anatomii pacjenta oraz ocenę zgodności pomiędzy 
dawką zaplanowaną i podaną do obszaru napromieniania określana jest jako radioterapia 
kontrolowana dawką (DGRT, ang. Dose Guided Radiation Therapy). 

Informacje o mobilności anatomicznej uzyskane dzięki procedurom IGRT oraz o zgodności 
dawki zaplanowanej oraz podanej (DGRT) pozwalają na kompleksowe śledzenie przebiegu 
radioterapii i w przypadku zaistnienia rozbieżności, umożliwiają wdrożenie procedur 
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polegających na modyfikacji planu leczenia (uwzględnienie aktualnej anatomii pacjenta, 
modyfikacja rozkładu dawek). Wprowadzanie zmian dotyczących planu leczenia, które 
podyktowane są  zmianami anatomii i/lub rozbieżnościami pomiędzy dawką zaplanowaną i 
podaną określa się mianem radioterapii adaptacyjnej (ang. Adaptive Radiation Therapy).  
 Obecnie radioterapia adaptacyjna realizowana jest w oparciu o instytucjonalne protokoły 
terapeutyczne, opracowywane w oparciu o doświadczenia własne danego ośrodka 
terapeutycznego. W celu opracowania wskazań globalnych, konieczna jest dalsza, oparta o 
doświadczenia wielu ośrodków, analiza danych uzyskanych w wyniku stosowania procedur 
IGRT czy też DGRT, które pozwolą w przyszłości na wyselekcjonowanie grup pacjentów dla 
których stosowanie radioterapii adaptacyjnej przynosić będzie korzyści. 
 

Ostatnie lata mojej działalności naukowo-badawczej poświęciłem na badania związane z 
ruchomością międzyfrakcyjną guza oraz bloków tkanek zdrowych (w tym narządów 
krytycznych) oraz wpływu ich ruchomości na wartości dawek, absorbowanych w trakcie kursu 
radioterapii. Podjęty przeze mnie temat jest ważny ponieważ nie opracowano jak do tej pory 
globalnych wskazań, które regulowały by stosowanie radioterapii adaptacyjnej. Opracowane i 
zwalidowane przeze mnie metody kumulacji dawek potwierdzają innowacyjność 
przeprowadzonych badań. Wyniki moich badań stanowią istotny wkład w poznanie wpływu 
zmian anatomicznych na dawki absorbowane w trakcie kursu radioterapii i w konsekwencji na 
możliwości indywidualizacji radioterapii dla wybranych grup pacjentów.  

 
W szczególności moje badania dotyczyły: (i) metod kumulacji dawki dla zmieniającej się w 

trakcie kursu radioterapii anatomii ciała pacjenta (publikacje 3,4); (ii) wpływu zmian 
anatomii na dawki kumulowane w rdzeniu kręgowym w radioterapii obszaru głowy i szyi 
(publikacja 5); (iii) wpływu wybranej modalności obrazowej (kilowoltowa tomografia 
komputerowa vs. megawoltowe obrazowanie tomograficzne na aparacie tomoterapeutycznym) 
na procedury wyznaczania/obrysowywania narządów krytycznych i na dawki w nich 
kumulowane (publikacja 6); oraz (iv) analizy wybranych schematów IGRT jako narzędzia 
umożliwiającego redukcję marginesu PTV (ang. planning target volume) stosowanego w 
radioterapii raka stercza (publikacje 7-9). 

 
Wszystkie badania przeprowadzone zostały w oparciu o dane uzyskane na aparacie 

tomoterapeutycznym (HT, ang. Helical Tomotherapy) umożliwiającym realizację procedur 
IGRT, DGRT oraz radioterapii adaptacyjnej. Byłem liderem zespołu, którego zadaniem było 
wdrożenie aparatu tomoterapeutycznego do praktyki klinicznej w Wielkopolskim Centrum 
Onkologii w Poznaniu. Instalacja HT w Wielkopolskim Centrum Onkologii była pierwszą 
instalacją aparatu HT w Polsce (publikacje 1,2). 

 
Poniżej przedstawiam cykl dziewięciu publikacji stanowiący chronologiczny opis wątków 
badawczych osiągnięcia naukowego pt. Wpływ ruchomości międzyfrakcyjnej guza oraz tkanek 
zdrowych na wartości dawek deponowanych w trakcie radioterapii. 

 
 

Metody kontroli obrazowej na aparacie tomoterapeutycznym (IGRT) (publikacje 1,2) 
 

W artykule Piotrowski T i wsp. Tomotherapy - different way of dose delivery in 
radiotherapy. Wspolcz Onkol 2012; 16:16-25. doi: 10.5114/wo.2012.27332 (publikacja 1) 
opisano właściwości i potencjalne zastosowania w leczeniu pacjentów onkologicznych aparatu 
tomoterapeutycznego  zainstalowanego w 2008 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w 
Poznaniu. Była to pierwsza instalacja aparatu tomoterapeutycznego w Polsce. Aparat został 
dopuszczony do użytku klinicznego w kwietniu 2009 roku.  
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Aparat tomoterapeutyczny wyglądem przypomina tomograf komputerowy. Obudowa 
mieści obracający się pierścień, do wnętrza którego wsuwany jest stół z pacjentem. Połączenie 
ruchu obrotowego głowicy oraz postępowego stołu powoduje, że źródło promieniowania 
zatacza wokół pacjenta tor w kształcie spirali. Technologia ta umożliwia uzyskanie 
konformalnego rozkładu dawki cechującego się wysoką jednorodnością dawek w obszarze 
tarczowym oraz redukcją dawek w narządach krytycznych oraz obszarach tkanek zdrowych. W 
szeregu lokalizacji klinicznych takich jak na przykład nowotwory obszaru głowy i szyi, 
realizacja radioterapii na aparacie tomoterapeutycznym umożliwia uzyskanie bardziej 
konformalnych rozkładów dawek niż w przypadku rozwiązań konwencjonalnych gdzie 
radioterapia realizowana jest przy użyciu klasycznych akceleratorów liniowych (publikacja 1). 
Możliwa jest na przykład 20% redukcja dawki średniej w śliniankach przyusznych czy też 45% 
redukcja dawek w rdzeniu kręgowym przy zachowaniu porównywalnej (nie znamiennej 
statystycznie) jednorodności rozkładu dawek w obszarze tarczowym. 

Wraz ze wzrostem konformalności rozkładu dawek wzrasta prawdopodobieństwo 
nieprawidłowej realizacji leczenia wynikające z błędu polegającego na niewłaściwym 
dopasowaniu rozkładu dawek do obszaru guza. Aparat tomoterapeutyczny, przed 
dostarczeniem dawki frakcyjnej umożliwia wykonanie skanów MVCT (ang. Mega-Voltage 
Computed Tomography) napromienianego obszaru ciała. Porównując zgodność pomiędzy 
anatomią pacjenta przedstawioną na skanach MVCT oraz na skanach diagnostycznych 
wykorzystanych w trakcie tworzenia planu leczenia możliwa jest korekcja ułożenia ciała 
pacjenta. W publikacji 1 potwierdzono wysoką jakość skanów MVCT, które mogą być 
stosowane jako narzędzie kontroli obrazowej (IGRT) oraz mogą być wykorzystywane w celu 
przedstawienia rozkładów dawek dla aktualnej (podczas kursu radioterapii) anatomii pacjenta. 
Należy także zauważyć, że dawka która dostarczana jest w trakcie obrazowania metodą MVCT 
jest niewielka (w zależności od trybu obrazowania wynosi od 0.5 cGy do 3 cGy) co umożliwia 
przeprowadzanie procedur kontroli obrazowej podczas każdej frakcji napromieniania kursu 
radioterapii. 

 
 W artykule Piotrowski T i wsp. Tomotherapy: Implications on daily workload and 
scheduling patients based on three years’ institutional experience. Technol Cancer Res 
Treat 2014; 13:233-242. doi: 10.7785/tcrt.2012.500374 (publikacja 2) przedstawiono 
trzyletnie doświadczenia związane z wykorzystaniem aparatu tomoterapeutycznego w leczeniu 
pacjentów onkologicznych.  

Retrospektywna analiza obejmowała 656 pacjentów leczonych w latach 2009 - 2012 w 
Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Powyższa grupa pacjentów zawierała: 358 
pacjentów z nowotworami głowy i szyi, 202 pacjentów z nowotworem stercza, 39 pacjentów z 
nowotworami mózgu i 57 pacjentów z nowotworami o innych lokalizacjach.  

W przypadku wszystkich pacjentów stosowano procedury codziennej weryfikacji 
obrazowej umożliwiającej szczegółowe śledzenie zmian anatomicznych zachodzących w trakcie 
radioterapii (IGRT). Każda frakcja napromieniania realizowana była według ściśle określonego 
schematu postępowania składającego się z czterech etapów: (i) pozycjonowania pacjenta na 
stole terapeutycznym, (ii) wykonania skanów MVCT dla obszaru który ma zostać poddany 
napromienianiu, (iii) korekty pozycji pacjenta na podstawie porównania skanów MVCT 
przedstawiających aktualną anatomię pacjenta ze skanami diagnostycznymi 
przedstawiającymi anatomię pacjenta, w oparciu o którą utworzony został plan leczenia oraz 
(iv) napromieniania (realizacji planu leczenia).  

Z cyfrowych archiwów tomoterapeutycznych, w których przechowywane są szczegółowe 
informacje dotyczące realizacji leczenia, wyekstrahowano czasy realizacji każdego z etapów 
frakcji napromieniania. W celu określenia czynników determinujących całkowity czas trwania 
frakcji napromieniania przeprowadzono analizę metodą regresji krokowej w trakcie której 
oceniano odpowiednio: (i) czas, który należy poświęcić na pozycjonowanie pacjenta oraz 
korekcję jego pozycji w oparciu o dane obrazowe; (ii) związek pomiędzy czasem 
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napromieniania i parametrami planu leczenia, oraz (iii) średni czas codziennego obrazowania 
metodą MVCT.  

Najbardziej czasochłonnym etapem frakcji terapeutycznej jest napromienianie. Z kolei 
najkrótszym etapem jest obrazowanie metodą MVCT. Średni dzienny czas napromieniania 
ściśle zależy od parametrów planów leczenia. Na przykład decyzja o zmianie parametru skoku 
z 0.215 na 0.287 dla wszystkich pacjentów z rakiem stercza spowodowała obniżenie średniego 
dziennego czasu napromieniania o dwie minuty.  Krzywa uczenia się pozycjonowania pacjenta 
wynosiła siedem miesięcy. Po tym czasie średni czas który przeznaczany jest na 
pozycjonowanie pacjenta ustabilizował się na poziomie dwóch i pół minuty. Krzywa uczenia się 
korekty pozycji pacjenta była dłuższa niż dla pozycjonowania i wynosiła dwa lata. Po dwóch 
latach średni czas poświęcony na korektę pozycji pacjenta na podstawie danych obrazowych 
ustabilizował się na poziomie dwóch minut. W wyniku ustabilizowania się czasów dotyczących 
pozycjonowania i korekty pozycji pacjenta oraz optymalizacji parametrów planów leczenia w 
celu redukcji czasu niezbędnego na jego realizację (napromienianie) średni czas frakcji 
napromieniania ustabilizował się na poziomie 14 minut. Umożliwia to realizację czterech 
procedur IGRT w przeciągu godziny. 
  

W przypadku zmian anatomii w trakcie radioterapii, metody kontroli obrazowej stanowią 
pierwsze źródło informacji o nieprawidłowej realizacji planu leczenia. Należy jednak pamiętać, 
że zmiany anatomiczne nie zawsze wpływają w sposób bezpośredni na rozbieżności pomiędzy 
dawką zaplanowaną i dostarczoną. W celu uzupełnienia informacji o potencjalnych 
rozbieżnościach, konieczne jest przedstawienie dla aktualnej anatomii pacjenta rozkładu 
dawek uzyskanych w wyniku napromieniana. Jak przedstawiono w artykule (1) system 
tomoterapeutyczny umożliwia przedstawienie rozkładów dawek na skanach MVCT wykonanych 
przed napromienianiem. Należy jednak pamiętać, że dla obecnej wersji aparatu 
tomoterapeutycznego nie jest możliwa kumulacja dawek frakcyjnych w celu prezentacji dawki 
całkowitej. Jest to związane z brakiem algorytmów umożliwiających przeprowadzenie fuzji 
krzywoliniowych (DIR, ang. Deformable Image Registration) i brakiem modeli mapowania 
dawek w oparciu o wyniki DIR. Dlatego też, potencjalna rozbieżność pomiędzy dawką 
zaplanowaną i dostarczoną może być analizowana jedynie dla pojedynczej frakcji kursu 
radioterapii.  

 
Kontrola dawki w trakcie radioterapii (DGRT) (publikacje 3,4) 
 
 Rozbieżności pomiędzy dawką zaplanowaną i dostarczoną powinny być analizowane w 
świetle dawki całkowitej będącej kumulacją dawek frakcyjnych. W związku z powyższym, 
procedury DGRT (ang. Dose Guided Radiation Therapy) powinny umożliwiać sumację dawek 
frakcyjnych, w trakcie której uwzględniony jest wpływ zmian anatomicznych zachodzących 
podczas radioterapii. W związku z brakiem w obecnej wersji systemu tomoterapeutycznego 
algorytmów umożliwiających przeprowadzenie fuzji krzywoliniowych i brakiem modeli 
mapowania dawek, opracowano autorski program komputerowy, który umożliwia realizację 
powyższych procedur i w konsekwencji umożliwia sumację dawek dla zmieniającej się w 
trakcie radioterapii anatomii pacjenta: Ryczkowski A, Piotrowski T. Tomotherapy archive 
structure and new software tool for loading and advanced analysis of data contained 
in it. Rep Pract Oncol Radiother 2011; 16:58-64. doi: 10.1016/j.rpor.2011.01.004 
(publikacja 3). 

Opracowany przez nas program wykorzystuje dane dotyczące leczenia, które są 
archiwizowane w postaci cyfrowej w systemie tomoterapeutycznym (rozkłady dawek, skany 
tomograficzne, obrysy obszaru tarczowego, struktur anatomicznych, itp.). Fuzje krzywoliniowe 
realizowane są w oparciu o zmodyfikowany przez nas algorytm wykorzystujący krzywe 
parametryczne z rodziny krzywych B-Spline. Zaproponowana przez nas modyfikacja zakłada 
różną intensyfikację deformacji anatomii ciała pacjenta zależną od właściwości poszczególnych 
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struktur anatomicznych. Na przykład oczywistym jest że struktury kostne nie ulegną 
deformacjom (odkształceniom) w trakcie radioterapii w tak samo dużym stopniu jak bloki 
tkanek miękkich bądź też organy wewnętrzne. W wyniku fuzji krzywoliniowych uzyskiwany 
jest zbiór wektorów reprezentujący przesunięcia struktur anatomicznych, w wyniku których 
doszło do deformacji. Zbiór wektorów wykorzystywany jest do mapowania rozkładów dawek. 
Ostatecznie, przeprowadzone operacje umożliwiają sumację rozkładów dawek frakcyjnych 
uwzględniających zmiany anatomii w trakcie radioterapii. 

Walidacja opracowanego przez nas oprogramowania została przeprowadzona przy użyciu 
antropomorficznego fantomu obszaru głowy i szyi: Piotrowski T i wsp. B-spline 
registration based on new concept of an intelligent masking procedure and GPU 
computations for the Head and Neck adaptive tomotherapy. Technol Cancer Res Treat 
2012; 11:257-266. doi: 10.7785/tcrt.2012.500294 (publikacja 4). Uzyskane wyniki 
potwierdziły poprawność działania opracowanego oprogramowania.   
 
 Wdrożenie do praktyki klinicznej codziennej weryfikacji obrazowej (2) w oparciu o 
obrazowanie MVCT (1) oraz opracowanie programu komputerowego umożliwiającego pełną 
kontrolę dawek (3,4) pozwoliło nam rozpocząć badania, których celem była analiza wpływu 
zmian anatomicznych na dawki dostarczane w trakcie radioterapii. 

 
Wpływ zmian anatomicznych na wartości dawek dostarczanych w trakcie 
radioterapii (publikacja 5) 
 

Procedury weryfikacyjne wykorzystujące fuzje krzywoliniowe i metody mapowania dawki 
odgrywają znaczącą rolę w przypadku obszarów napromieniania charakteryzujących się 
stabilnością i niezmiennością anatomii w trakcie dostarczania dawki frakcyjnej (dziennej) oraz 
jej zmiennością w trakcie trwania całego kursu radioterapii (efekty obkurczania się i migracji 
struktur anatomicznych, utrata masy ciała, regresji nowotworu). Podstawowym obszarem 
napromieniania podlegającym niniejszym zależnościom jest obszar głowy i szyi. Istnieje 
szereg opracowań w których przedstawiony został wpływ zmian anatomicznych zachodzących 
w obszarze głowy i szyi na wzrost dawek w śliniankach przyusznych (rozumianych tutaj jako 
narządy krytyczne) czy też na zaburzenie planowanego rozkładu dawki w obszarze 
tarczowym. Stosunkowo mało poznanym jest wpływ powyższych zmian na dawki kumulowane 
w rdzeniu kręgowym, który jest jednym z najważniejszych narządów krytycznych w 
radioterapii głowy i szyi.  

W artykule Piotrowski T i wsp. Impact of the spinal cord position uncertainty on 
the dose received during head and neck helical tomotherapy. J Med Imaging Radiat 
Oncol 2013; 57: 503-511. doi: 10.1111/1754-9485.12056 (publikacja 5) poddaliśmy 
analizie wpływ zmian pozycji rdzenia kręgowego na dawki kumulowane w rdzeniu kręgowym 
podczas kursu radioterapii.  

Ze względu na odpowiedź na promieniowanie jonizujące, rdzeń kręgowy zaliczany jest do 
struktur o naturze szeregowej. Oznacza to, że przekroczenie dawki tolerancji w którymkolwiek 
miejscu w rdzeniu może prowadzić do poważnych powikłań skutkujących upośledzeniem 
funkcji tego narządu (mielopatia). Według raportu opublikowanego przez grupę QUANTEC 
(ang. The Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic) dawka tolerancji 
określana jest jako dawka maksymalna w rdzeniu kręgowym wynosząca 50 Gy. Przekroczenie 
dawki tolerancji powoduje, że prawdopodobieństwo powikłań popromiennych w rdzeniu 
kręgowym wzrasta ponad akceptowalny próg wynoszący 0,2%. W przypadku nowotworów 
gardła oraz jamy ustnej obszar tarczowy zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
rdzenia kręgowego. Całkowita dawka terapeutyczna którą należy podać na guz wynosi 
niejednokrotnie 70 Gy. Podczas przygotowania planu leczenia, konieczna jest więc redukcja 
dawki w rdzeniu kręgowym. Ponadto należy pamiętać, że w trakcie kursu radioterapii relacje 
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geometryczne pomiędzy rdzeniem kręgowym a obszarem tarczowym mogą ulegać zmianie co 
może prowadzić do wzrostu dawki w rdzeniu. 

W celu kontroli dawki podczas konwencjonalnej radioterapii (bez obrazowania) dodaje się 
margines do rdzenia kręgowego (PRV, ang. Planning Risk Volume), dla którego optymalizuje 
się rozkład dawek zgodnie z wytycznymi dla rdzenia. Zakłada się, że w trakcie kursu 
radioterapii ruchomość rdzenia kręgowego będzie kompensowana przez dodany margines – 
pozycja rdzenia kręgowego nie przekroczy granicy wyznaczonej przez margines. Na podstawie 
badań populacyjnych przyjęto, że standardowy margines powinien wynosić 5 mm w każdym z 
kierunków. 

W przypadku radioterapii kontrolowanej obrazowo (IGRT), korekta pozycji pacjenta 
odbywa się na podstawie jak najlepszego dopasowania aktualnego kształtu i pozycji obszaru 
tarczowego do kształtu i pozycji, które były uwzględnione w trakcie tworzenia planu leczenia. 
Dlatego też, relacje geometryczne pomiędzy rdzeniem a obszarem tarczowym mogą być inne 
niż w przypadku radioterapii konwencjonalnej (bez obrazowania).  

Badanie, którego wyniki przedstawiono w artykule (5), przeprowadzono na grupie 25 
pacjentów z nowotworem gardła i jamy ustnej leczonych jednoczasową radio- chemioterapią. 
Największe zmiany położenia rdzenia kręgowego w trakcie radioterapii zostały zaobserwowane 
dla odcinka C7-Th1, a najmniejsze dla odcinka C1-C2. Wzrost ruchomości nie korelował 
bezpośrednio ze wzrostem dawek. Odcinek C1-C2 rdzenia kręgowego był najbardziej narażony 
na wzrost dawek. Dawka dostarczona w tym odcinku była większa o 11% względem dawki 
zaplanowanej. Z kolei dla odcinka C7-Th1 wzrost dawek był nie większy niż 7%. Należy 
zauważyć, że w każdym z przypadków dawki dostarczone do rdzenia kręgowego nie 
przekraczały dawek ustalonych podczas planowania leczenia dla standardowego obszaru PRV 
(5 mm). W oparciu o uzyskane dane obliczono optymalny margines dla rdzenia kręgowego, 
którego wartość wynosi 4 mm i jest mniejsza o 1 mm od marginesu standardowego 
stosowanego podczas konwencjonalnej radioterapii (bez obrazowania). 
 

Powyższe badanie (5) przedstawia efektywne wykorzystanie metod weryfikacji obrazowej 
(IG) i kontroli dawki (DG) w trakcie radioterapii. Należy jednak pamiętać, że poprawna 
realizacja procedur IG i DG zależy od precyzji wyznaczenia (obrysowania) struktur 
anatomicznych zarówno na kilowoltowych skanach tomograficznych (kVCT) wykorzystywanych 
w trakcie tworzenia planu leczenia jak i na skanach MVCT uzyskiwanych na aparacie 
tomoterapeutycznym. Ze względu na odmienną energię promieniowania jonizującego 
wykorzystanego w celu obrazowania, rozdzielczość przestrzenna i kontrastowa MVCT jest 
gorsza niż kVCT. Dla struktur anatomicznych różniących się znacząco gęstością elektronową 
od tkanek otaczających (np. rdzeń kręgowy zlokalizowany w kanale kręgowym otoczonym 
tkanką kostną - kręgi) gorsza jakość skanów MVCT nie stanowi przeszkody w prawidłowym ich 
wyznaczeniu. W przypadku struktur anatomicznych, których gęstość elektronowa zbliżona jest 
do gęstości elektronowych tkanek otaczających (np. ślinianki przyuszne) istnieje uzasadniona 
obawa że precyzja ich wyznaczenia na skanach MVCT będzie gorsza niż w przypadku 
wyznaczania na skanach kVCT. Dlatego też w przypadku struktur takich jak ślinianki 
konieczne jest określenie dokładności wyznaczania ich na skanach MVCT. 

 
Dokładność wyznaczania struktur anatomicznych na skanach tomograficznych 
(publikacja 6) 
 

W artykule Piotrowski T i wsp. Impact of the intra- and inter-observer variability 
in the delineation of parotid glands on the dose calculation during head and neck 
helical tomotherapy. Technol Cancer Res Treat 2014. Ahead of print. doi: 
10.7785/tcrtexpress.2013.600278 (publikacja 6) przedstawiono badanie, którego celem było 
wyznaczenie wpływu dokładności wyznaczania ślinianek przyusznych na skanach MVCT oraz 
kVCT na obliczenia dawek w trakcie radioterapii. W badaniu uczestniczyło trzech 
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obserwatorów, których zadaniem było wyznaczenie lewej i prawej ślinianki przyusznej dla 
dziesięciu losowo wybranych pacjentów z rakiem gardła leczonych na aparacie 
tomoterapeutycznym. Obrysy wykonano odpowiednio na skanach kVCT wykorzystanych 
podczas tworzenia planu leczenia oraz na skanach MVCT uzyskanych w trakcie pierwszej 
frakcji napromieniania. Procedura obrysowywania została powtórzona trójkrotnie przez 
każdego z obserwatorów. Ślinianki wyznaczane były w oparciu o protokół obrysowywania 
opracowany w Wielkopolskim Centrum Onkologii. 

Analizie poddano (i) powtarzalność wyznaczania ślinianek przez obserwatorów, (ii) różnice 
pomiędzy wyznaczanymi obrysami dla prawej i lewej ślinianki oraz (iii) różnice pomiędzy 
dawkami obliczonymi odpowiednio dla obrysów uzyskanych przez niezależnych obserwatorów i 
obrysów utworzonych na podstawie kVCT i MVCT. 

Różnice pomiędzy wyznaczonymi objętościami ślinianek prawej i lewej nie były istotne 
statystycznie. Powtarzalność wyznaczania ślinianek została potwierdzona dla każdego z 
obserwatorów zarówno dla obrysów utworzonych na kVCT jak i na MVCT. Niemniej jednak 
zaobserwowano różnicę pomiędzy obrysami wyznaczonymi przez niezależnych obserwatorów 
oraz różnice pomiędzy obrysami utworzonymi na skanach kVCT i MVCT. Rozbieżności 
pomiędzy obrysami utworzonymi przez niezależnych obserwatorów nie wpływają na wartość 
dawki obliczonej. Z kolei, dawka obliczona dla ślinianek wyznaczonych na skanach MVCT była 
większa o 3,3% od dawki obliczonej na skanach kVCT. 

Badanie wykazało, że wykorzystanie ustandaryzowanych protokołów wyznaczania 
narządów krytycznych redukuje rozbieżności pomiędzy obrysami wykonanymi przez 
niezależnych obserwatorów oraz zwiększa odtwarzalność procedury obrysowywania 
wielokrotnie wykonywanej przez tego samego obserwatora. Należy jednak zauważyć, że 
wykorzystanie protokołów nie eliminuje całkowicie różnic pomiędzy obrysami utworzonymi 
przez niezależnych obserwatorów. Niemniej jednak różnice te są na tyle niewielkie, że nie 
wpływają na dawki obliczane dla poszczególnych obrysów. Objętości ślinianek wyznaczonych 
na skanach MVCT są mniejsze niż na skanach kVCT co znacząco wpływa na wartość dawki 
obliczonej (wzrost o 3,3%). 

 
Kontrola ruchomości obszaru napromieniania w celu ustalenia marginesu dla 
objętości tarczowej na przykładzie raka stercza (publikacje 7-9)  
 
 W radioterapii raka stercza, zmienność anatomii rozumiana jako systematyczne 
przemieszczanie się struktur pod wpływem obkurczania się, utraty masy ciała czy też regresji 
nowotworu jest w większości przypadków zaniedbywalna. Niemniej jednak nie należy 
lekceważyć ruchomości struktur anatomicznych w trakcie dostarczania dawki frakcyjnej. 
Niniejsza ruchomość nie jest, tak jak w przypadku obszaru klatki piersiowej, ruchomością 
periodyczną. Zależy ona głównie od perystaltyki jelit, wypełnienia pęcherza moczowego oraz 
odbytnicy. Biorąc pod uwagę powyższe zależności podstawowym celem adaptacyjnym w 
radioterapii obszaru miednicy jest określenie zakresu ruchu napromienianego obszaru a 
następnie ustalenie na tej podstawie zindywidualizowanego marginesu, który należy do niego 
dodać. 
 W artykule Piotrowski T i wsp. Evaluation of image-guidance strategies for 
prostate cancer. Technol Cancer Res Treat 2013. Ahead of print. doi: 
10.7785/tcrt.2013.600258 (publikacja 7) przedstawiono badania dotyczące różnych metod 
weryfikacji obrazowej oraz ich wpływu na redukcję marginesu terapeutycznego (PTV, ang. 
Planning Target Volume) dodawanego w trakcie radioterapii do obszaru tarczowego (stercz). 
W badaniu wykorzystano informacje dotyczące korekt pozycji pacjenta uzyskane w wyniku 
dziennej weryfikacji obrazowej MVCT przeprowadzanej na grupie 60 pacjentów z rakiem 
stercza leczonych na aparacie tomoterapeutycznym w Wielkopolskim Centrum Onkologii w 
Poznaniu. W oparciu o powyższe dane zasymulowano cztery protokoły weryfikacji obrazowej: 
(i) protokół obrazowy IG-1 zakładający ograniczoną ilość weryfikacji obrazowych 
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wykonywanych podczas pierwszych frakcji kursu radioterapii; (ii) protokół obrazowy IG-2 
zakładający pełną weryfikację obrazową podczas pierwszych frakcji napromieniania oraz dla 
pozostałych frakcji napromieniania weryfikację ograniczoną do procedur automatycznych 
(brak manualnej korekcji zależnej od operatora); (iii) protokół obrazowy IG-3 zakładający 
pełną weryfikację obrazową podczas pierwszych frakcji napromieniania oraz dla pozostałych 
frakcji napromieniania weryfikację ograniczoną do procedur automatycznych wykonanych w 
oparciu o anatomię kostną ciała pacjenta oraz (iv) protokół obrazowy IG-4 zakładający 
ograniczoną ilość weryfikacji obrazowych wykonywanych w oparciu o anatomię kostną ciała 
pacjenta podczas pierwszych frakcji kursu radioterapii. 

W rezultacie, dla każdego protokołu weryfikacji obrazowej wyznaczono margines PTV, 
który powinien być dodany do obszaru tarczowego. W przypadku codziennej weryfikacji 
obrazowej przeprowadzanej podczas radioterapii, margines PTV może ograniczać się do 
obszaru, który zapewni kompensację potencjalnych ruchów obszaru tarczowego w trakcie 
frakcji napromieniania oraz będzie uwzględniał niepewności wyznaczenia obszaru tarczowego 
wynikające z ograniczonej rozdzielczości przestrzennej i kontrastowej skanów kVCT. 
Stosowanie innych protokołów obrazowych niż protokół zakładający codzienną (dla każdej 
frakcji napromieniania) korektę ciała pacjenta w oparciu o dane obrazowe prowadzi do 
redukcji czasu, który należy poświęcić na utworzenie i analizę danych obrazowych. W 
przypadku analizowanych protokołów obrazowych, najkrótszy czas, który należy poświęcić na 
korekcję pozycji ciała pacjenta w trakcie całego kursu radioterapii uzyskany został dla IG-4 
(12 min i 55 s) a najdłuższy dla IG-2 (74 min i 25 s). Niemniej jednak redukcja ilości 
weryfikacji obrazowych prowadzi do wzrostu marginesu PTV, który należy dodać do obszaru 
tarczowego. W przypadku analizowanych protokołów, największy margines PTV należy dodać 
do pacjentów leczonych z wykorzystaniem IG-4 (6 mm) a najmniejszy dla IG-2 (4 mm). 
  W ośrodku realizującym radioterapię raka stercza powinien obowiązywać jeden protokół 
weryfikacji obrazowej, dzięki czemu możliwe jest określenie marginesów PTV, które powinny 
być dodawane do obszaru tarczowego. Należy jednak pamiętać że stosowanie takiego samego 
protokołu weryfikacji obrazowej w kilku ośrodkach nie gwarantuje, że marginesy PTV 
wyznaczone w tych ośrodkach będą takie same. Wielkość marginesów uwarunkowana jest 
zarówno czynnikiem populacyjnym jak i właściwościami technologicznymi metod od 
obrazowych. 
 W artykule Piotrowski T i wsp. Comparative analysis of image guidance in two 
institutions for prostate cancer patients. Rep Pract Oncol Radiother 2014. Ahead of print. 
doi: 10.1016/j.rpor.2013.12.001 (publikacja 8) przedstawiono badanie porównujące wartości 
marginesów PTV uzyskane dla 216 pacjentów z rakiem stercza leczonych w dwóch ośrodkach 
radioterapeutycznych metodą tomoterapii spiralnej, w trakcie której wykorzystywano 
identyczne protokoły weryfikacji obrazowej.  

W celu przeprowadzenia badania wieloośrodkowego koniecznym było ustalenie jasnych 
kryteriów dotyczących włączenia pacjenta do badania, metody leczenia, weryfikacji obrazowej 
oraz reguł obowiązujących podczas analizy statystycznej, której poddawane były dane. 
Powyższe kryteria zostały opublikowane w artykule Piotrowski T i wsp. Method for data 
analysis in different institutions: Example of image guidance of prostate cancer 
patients. Physica Medica 2014; 30:249-251 doi: 10.1016/j.ejmp.2013.05.001 (publikacja 
9). 

W przypadku badania przedstawionego w publikacji (8), jedynym parametrem zmiennym 
był tryb obrazowania MVCT. W przypadku pierwszego ośrodka (GPCC) stosowano obrazowanie 
MVCT dla którego odległość między kolejnymi skanami wynosiła 4 mm. W drugim ośrodku 
(LRCP) odległość między kolejnymi skanami wynosiła 6 mm. W rezultacie, mimo stosowania 
tego samego protokołu weryfikacji obrazowej, marginesy uzyskane w LRCP były większe niż 
marginesy uzyskane w GPCC. 
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Podsumowanie 
 

Technologia megawoltowego obrazowania spiralnego (MVCT) umożliwia codzienną 
realizację procedur weryfikacji obrazowej (IGRT) na aparacie tomoterapeutycznym  
(publikacja 1). W wyniku optymalizacji procesu pozycjonowania, korekty pozycji pacjenta 
oraz optymalnego doboru parametrów planu leczenia średni czas frakcji napromieniania 
wynosi 14 min. co pozwala zrealizować cztery procedury IGRT w trakcie jednej godziny pracy 
aparatu (publikacja 2).  

W przypadku zmian anatomii w trakcie radioterapii, metody kontroli obrazowej stanowią 
pierwsze źródło informacji o nieprawidłowej realizacji planu leczenia. Należy jednak pamiętać, 
że zmiany anatomiczne nie zawsze wpływają w sposób bezpośredni na rozbieżności pomiędzy 
dawką zaplanowaną i dostarczoną. Mimo iż system tomoterapii spiralnej umożliwia obliczenia 
dawek na skanach MVCT, nie jest możliwa kumulacja dawek dostarczonych dla 
poszczególnych frakcji napromieniania w trakcie całego kursu radioterapii. Kumulacja dawek 
jest podstawowym elementem procedur kontroli dawki dostarczonej (DGRT). W celu 
rozwiązania tego problemu opracowano autorski program komputerowy, który umożliwia 
przeprowadzenie krzywoliniowych fuzji obrazów oraz procedur mapowania dawek niezbędnych 
w celu ich kumulacji (publikacja 3). Zaimplementowany w programie algorytm fuzji 
krzywoliniowych (B-Spline) został zmodyfikowany tak aby uwzględnić różną intensyfikację 
deformacji anatomii ciała pacjenta zależną od właściwości poszczególnych struktur 
anatomicznych. Wyniki walidacji programu komputerowego przedstawiono w publikacji 4. 

Posiadając narzędzia do kontroli obrazowej i kontroli dawki przeprowadzono badania, 
których celem była analiza wpływu zmian anatomicznych na dawki dostarczane w trakcie 
radioterapii. Analizę przeprowadzono dla rdzenia kręgowego na grupie 25 pacjentów z 
nowotworem gardła i jamy ustnej leczonych jednoczasową radio- chemioterapią (publikacja 
5). Uzyskane wyniki pozwoliły zredukować standardowy margines dodawany do rdzenia w 
trakcie radioterapii o 20%. 

Poprawna realizacja procedur kontroli obrazowej i kontroli dawki zależy od precyzji 
wyznaczenia (obrysowania) struktur anatomicznych zarówno na skanach kVCT jak i na 
skanach MVCT. Ze względu na odmienną energię promieniowania jonizującego 
wykorzystanego w celu obrazowania, rozdzielczość przestrzenna i kontrastowa MVCT jest 
gorsza niż kVCT. W przypadku struktur anatomicznych, których gęstość elektronowa zbliżona 
jest do gęstości elektronowych tkanek otaczających (np. ślinianki przyuszne) istnieje 
uzasadniona obawa że precyzja ich wyznaczenia na skanach MVCT będzie gorsza niż w 
przypadku wyznaczania na skanach kVCT. Wyniki badań przedstawionych w publikacji 6 
wykazały, że objętości ślinianek wyznaczonych na skanach MVCT są mniejsze niż na skanach 
kVCT co znacząco wpływa na wartość dawki obliczonej (wzrost o 3,3%). Powyższe 
rozbieżności należy uwzględniać w trakcie analizy wyników kontroli dawki i weryfikacji 
obrazowej przed podjęciem potencjalnych działań adaptacyjnych mających na celu 
modyfikację planu leczenia w trakcie kursu radioterapii. 

W przypadku raka stercza, kluczową rolę odgrywają metody kontroli obrazowej 
umożliwiające określenie zakresu ruchu napromienianego obszaru. W oparciu o parametry 
charakteryzujące ruchomość obszaru napromieniania możliwe jest ustalenie 
zindywidualizowanego marginesu, który należy do niego dodać. W publikacji 7 zbadano 
efektywność protokołów weryfikacji obrazowej zarówno pod względem wielkości marginesu, 
który należy dodać w trakcie ich stosowania jak i pod względem ich czasochłonności. W 
przypadku najmniej czasochłonnego protokołu (IG-4, 12 min i 55 s) zakładającego 
ograniczoną ilość weryfikacji obrazowych wykonywanych w oparciu o anatomię kostną ciała 
pacjenta podczas pierwszych frakcji kursu radioterapii konieczne było zastosowanie 
największego marginesu do obszaru napromieniania (6 mm). Z kolei najbardziej czasochłonny 
protokół (IG-2, 74 min i 25 s) zakładający pełną weryfikację obrazową podczas pierwszych 
frakcji napromieniania oraz dla pozostałych frakcji napromieniania weryfikację ograniczoną do 
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procedur automatycznych (brak manualnej korekcji zależnej od operatora) umożliwiał 
redukcję marginesu względem IG-4 o 30%. 

Stosowanie tych samych protokołów weryfikacji obrazowej przez różne ośrodki 
radioterapeutyczne nie gwarantuje uzyskania takiego samego marginesu do obszaru 
napromieniania. W publikacji 8 wykazaliśmy, że zmiana trybu obrazowania (odległość 
między skanami 4 mm vs. 6 mm) prowadzi do uzyskania marginesów różniących się między 
sobą o 20%. W przypadku wieloośrodkowej analizy danych konieczne ustalenie jasnych 
kryteriów dotyczących włączenia pacjenta do badania, metody leczenia, weryfikacji obrazowej 
oraz reguł obowiązujących podczas analizy statystycznej. Powyższe zasady przedstawione 
zostały w publikacji 9. 

 
 
5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
 

a) Bibliometria 
 

Całkowity IF: 15.903 

KBN/MNiSW: 344 

Liczba cytowań: 54 

Indeks Hirscha: 4 

 
b) Inne aktywności naukowe 

 

Badania dotyczące niestandardowych technik radioterapii (napromienianie całej 
skóry, napromienianie całego ciała)  

Począwszy od 1998 roku aktywnie uczestniczę w licznych projektach naukowo-
badawczych związanych z metodą frakcjonowanej radioterapii całego ciała (TBI, ang. Total 
Body Irradiation), której poddawani są pacjenci przed przeszczepem szpiku kostnego. 
Wielkopolskie Centrum Onkologii było pierwszym ośrodkiem radioterapeutycznym w kraju, 
które pod przewodnictwem prof. dr hab. Juliana Malickiego podjęło się opracowania powyższej 
metody i wdrożyło ją do praktyki klinicznej. Początkowo metoda TBI realizowana była na 
aparatach kobaltowych (naturalne źródło promieniowania jonizującego – Co-60) 
wytwarzających promieniowanie gamma o energii średniej 1.25 MeV. Obecnie procedura ta 
realizowana jest przy użyciu wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych generujących 
promieniowanie X o energiach 6 MV lub 15 MV. 

Moim głównym wkładem w rozwój metody TBI w Wielkopolskim Centrum Onkologii były 
prace, które umożliwiły adaptację metody dotychczas realizowanej na aparacie kobaltowym, 
na wysokoenergetyczne akceleratory medyczne (KBN 3P05B 157 22).1 Zajmowałem się także 
analizą wpływu promieniowania rozproszonego na dawkę łączną absorbowaną przez pacjenta 
poddanego napromienianiu całego ciała.2 

 

W 2000 roku rozpocząłem badania związane z opracowaniem metody napromieniania 
całej skóry wiązką promieniowania elektronowego (TSEI, ang. Total Skin Electron Irradiation), 
która umożliwia realizację procedur radioterapeutycznych dla grupy pacjentów chorych na 
ziarniniaka grzybiastego.3 Koncepcja opracowanej przeze mnie metody zakładała modyfikację 
układu kolimującego wiązkę terapeutyczną w ówcześnie wykorzystywanych w Wielkopolskim 
Centrum Onkologii akceleratorach medycznych, co zostało zrealizowane we współpracy z 
Zakładem Doświadczalnym Aparatury Jądrowej Instytutu Problemów Jądrowych we Świerku 
(KBN  8T11E 053 99 C/4728). Ponadto w roku 2002 przyznany mi został grant promotorski 
(KBN 6 PO5B 054 21), którego celem było opracowanie, walidacja i implementacja kliniczna 
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metody napromieniania całej skóry wiązką promieniowania elektronowego. W wyniku 
przeprowadzonych działań metoda została zaadoptowana na akceleratorach liniowych typu 
Neptun 10p (producent: Zakład Doświadczalny Aparatury Jądrowej) a następnie na 
akceleratorach liniowych typu Clinac 2300 CD (producent: Varian Inc.). Po zwalidowaniu 
metody, w 2002 roku terapii poddani zostali pierwsi pacjenci.4-6 Kliniczna implementacja 
metody stanowiła podstawę do wszczęcia przeze mnie przewodu doktorskiego, który 
obroniłem w 2004 roku.7 Moje badania zostały docenione przez grono specjalistów zarówno w 
Polsce jak i w Europie czego dowodem są przyznane nagrody i wyróżnienia spośród których 
należy wymienić nagrodę im. prof. dr hab. Feliksa Wąsika za najlepszą pracę z zakresu 
onkologii dermatologicznej opublikowaną w 2002 roku, nagrodę przyznaną w 2003 roku na 
konferencji naukowej w Genewie przez European Society for Therapeutic Radiology and 
Oncology oraz firmę Siemens (ESTRO-Siemens Fellowship Award) oraz nagrodę Polskiego 
Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej za zajęcie trzeciego miejsca na Young Scientists’ 
Forum w 2003 roku w Poznaniu. W roku 2013 pełniłem funkcję redaktora (Guest Editor) 
podczas opracowywania wydania specjalnego czasopisma Reports of Practical Oncology and 
Radiotherapy poświęconego napromienianiu całej skóry wiązką promieniowania 
elektronowego.8,9 

Opracowana przeze mnie metoda jest po dziś dzień z powodzeniem wykorzystywana w 
Wielkopolskim Centrum Onkologii. Należy zauważyć, że w chwili obecnej Wielkopolskie 
Centrum Onkologii jest jedynym ośrodkiem radioterapeutycznym w Polsce oferującym 
możliwość leczenia ziarniniaka grzybiastego przy użyciu promieniowania jonizującego.  
 
Literatura 
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napromieniania całego ciała. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2006; 
3:45-63. 

2. Piotrowski T, Adamska K, Malicki J. Effect of scattered radiation in the total body 
irradiation technique: evaluation of the spoiler and wall dose component in the depth dose 
distribution. Nukleonika 2007; 52:1-6. 
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4. Pawlaczyk M, Piotrowski T, Fundowicz D, Stryczyńska G, Filas V, Bręborowicz J, 
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Badania związane z optymalizacją i obliczaniem rozkładów dawek w radioterapii 

Począwszy od roku 2001, kiedy to ukonstytuowała się funkcjonująca do dziś struktura 
Zakładu Fizyki Medycznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii, jestem związany z Pracownią 
Planowania Teleradioterapii. Od 2005 roku pełnię w niej funkcję kierowniczą.  

W latach 2003-2005 aktywnie uczestniczyłem we wdrażaniu do praktyki klinicznej metody 
radioterapii wykorzystującej modulację natężenia wiązki promieniowania (IMRT, ang. Intensity 
Modulated Radiation Therapy). 

 
Moje zainteresowania badawcze dotyczą metod optymalizacji rozkładów dawek 

uzyskiwanych w radioterapii realizowanej poprzez zastosowanie wiązek zewnętrznych 
promieniowania jonizującego oraz ich wpływu na uzyskiwane wyniki kliniczne. Wartą uwagi 
jest praca opublikowana przeze mnie w czasopiśmie Neoplasma w roku 2005 poruszająca 
zagadnienia związane z toksycznością radioterapii stosowanej dla pacjentów chorych na 
niedrobno komórkowego raka płuca.1 Wstępne wyniki pracy zostały przedstawione na 
konferencji w Wiedniu w 2002 roku gdzie zostały uznane za najlepsze doniesienie z zakresu 
radioterapii (best paper award). Godnymi uwagi są także prace, w których analizie poddane 
zostały metody radioterapii dla innych lokalizacji klinicznych.2-7 

 

We wszystkich pracach z zakresu optymalizacji planów leczenia w radioterapii istotną rolę 
odgrywają parametry opisujące rozkłady dawek. Ze względu na ich mnogość i wieloznaczność, 
wciąż aktualnym jest opracowanie metody, która umożliwiała by w jednoznaczny sposób 
ocenę uzyskanych rozkładów. W 2009 roku opublikowałem pracę, w której przedstawiłem 
autorską formułę dwu-komponentowego indeksu konformalności (TCCI, ang. Two-component 
conformity index formula).8 Przedstawiona koncepcja TCCI została zauważona i doceniona 
przez specjalistów zarówno w kraju jak i w Europie czego dowodem są nagroda przyznana w 
2005 roku na konferencji naukowej w Lizbonie przez European Society for Therapeutic 
Radiology and Oncology oraz firmę Siemens (ESTRO-Siemens Fellowship Award) oraz nagroda 
Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej za zajęcie pierwszego miejsca na Young 
Scientists’ Forum w 2003 roku w Poznaniu.  

 
Istotnym aspektem dotyczącym radioterapii jest czas realizacji napromieniania rozumiany 

jako czas dostarczenia dawki frakcyjnej. Wpływa on bezpośrednio na komfort pacjenta 
poddanego radioterapii oraz pośrednio na minimalizację jego ruchów podczas napromieniania. 
Czas realizacji napromieniania dla jednego pacjenta determinuje także dzienną liczbę 
pacjentów leczonych na aparacie terapeutycznym. W związku z powyższym badania związane 
z optymalizacją radioterapii dotyczą także czasu dostarczania dawki frakcyjnej. Jestem 
autorem bądź też współautorem szeregu prac poruszających powyższe zagadnienie.9-11 

 

Kluczową rolę w poprawnej realizacji napromieniania odgrywają metody weryfikacji 
obrazowej przeprowadzanej w trakcie kursu radioterapii. W latach 2004-2008 aktywnie 
uczestniczyłem we wdrażaniu zaawansowanych metod weryfikacji obrazowej w Wielkopolskim 
Centrum Onkologii, której celem jest minimalizacja błędu geometrycznego związanego z 
precyzyjnym dopasowaniem pól terapeutycznych do napromienianego obszaru tarczowego 
oraz kontrola zmian anatomicznych zachodzących w trakcie kursu radioterapii. Uzyskane 
wyniki dla wybranych lokalizacji klinicznych opublikowane zostały w polskich oraz 
zagranicznych czasopismach naukowych.12-14  
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Brachyterapia 

W latach 2001-2009 aktywnie uczestniczyłem w badaniach związanych z oceną 
efektywności i skuteczności klinicznej brachyterapii. Moja rola polegała głównie na 
opracowywaniu danych klinicznych i ich analizie. Aktywnie uczestniczyłem także podczas 
tworzenia publikacji i doniesień naukowych będących konsekwencją przeprowadzonych 
badań.1-6 
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c) Projekty i granty naukowo-badawcze: 
 

• KBN 6 PO5B 054 21 (Promotorski). Główny wykonawca projektu badawczego pt: 
„Napromienianie całej skóry techniką dualno-rotacyjną w leczeniu mycosis fungoides.” 
Zakończony w 2004 roku. 

• KBN  8T11E 053 99 C/4728. Główny wykonawca projektu celowego wykonywanego w 
Wielkopolskim Centrum Onkologii pt: „Naświetlanie całego ciała elektronami jako metoda 
radioterapii nowotworów”. Zakończony w 2001 roku. 

• KBN 3P05B 157 22. Wykonawca projektu badawczego pt: „Optymalizacja metody 
frakcjonowanego napromieniania całego ciała promieniowaniem elektromagnetycznym 
jonizującym o energii fotonów 9 i 15 MV w celu uzyskania jednorodnego rozkładu dawki 
terapeutycznej 14 Gy”. Zakończony w 2005 roku. 

• Projekt WCO. Wykonawca projektu badawczego pt: “Ocena porównawcza dwóch 
odmiennych sposobów stabilizacji pacjenta - na plecach i na brzuchu podczas 
napromieniania z powodu raka prostaty”. Kierownik projektu Tomasz Bajon. Zakończony 
w 2011 roku. 

• Projekt WCO. Kierownik projektu badawczego pt: “ Comparative analysis of image 
guidance in two institutions for prostate cancer patients”. Zakończony w 2013 roku. 

• KBN N N402 352138. Wykonawca projektu badawczego pt: "Ocena wpływu zmian 
anatomicznych w obszarze głowy i szyi na rozkłady dawek podczas radioterapii przy 
uz ̇yciu systemu Hi-Art Tomotherapy". Realizowany, termin zakończenia 2014 rok. 

• Eksperyment Medyczny pt.: „Randomizowany, wieloośrodkowy eksperyment medyczny 
porównujący hipofrakcjonowaną radioterapię stosowaną jako boost do konwencjonalnie 
frakcjonowanej w raku stercza o wysokim ryzyku progresji”. Realizacja Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wykonawca. 

 

d) Członkostwo w organizacjach naukowych: 
 

• Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (PTRO), 

• Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej (PTFM), 

• European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), 



	   18	  

• American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO), 

• American Association of Physicist in Medicine (AAPM). 

 

e) Działalność recenzencka w czasopismach naukowych, uczestnictwo w radach i 
komitetach naukowych 
 

• Recenzent w czasopismach Technology in Cancer Research and Treatment, International 
Journal of Radiation Oncology * Biology * Physics, Journal of Applied Clinical Medical 
Physics, Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, American Journal of Cancer 
Prevention. 

• Redaktor wydania specjalnego czasopisma Reports of Practical Oncology and 
Radiotherapy dotyczącego Total Skin Electron Irradiation. Rep Pract Oncol Radiother 
2014. 19(2) 

• Członek redakcji (konsultant statystyczny) czasopisma Journal of Contemporary 
Brachytherapy (od 2009). 

• Członek rady redakcyjnej czasopisma Technology in Cancer Research and Treatment (od 
2013). 

• Członek rady redakcyjnej czasopisma Journal of Tumor (od 2013). 

• Członek rady redakcyjnej czasopisma American Journal of Cancer Prevention (od 2013) 

• Członek grupy roboczej European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) ds. kontroli jakości w radioterapii. Quality Assurance team, Radiation Oncology 
Group, EORTC. Lata 2011-2013. 

• Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Po ASTRO w latach 2009, 2010, 
2012. Poznań, Polska. 

• Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji AAPM Highlights. 2013 Poznań, 
Polska. 

• Przewodniczący komitetu organizacyjnego Sympozjum on Adaptive Radiotherapy w latach 
2010, 2011. Poznań, Polska. 

• Członek komitetu naukowego konferencji ESTRO 30, 8-12.2011, Londyn, Anglia 

• Członek komitetu organizacyjnego II Kongres Onkologii Polskiej, 25-28.10.2006 Poznań, 
Polska. 

• Członek komitetu organizacyjnego Fizyka Medyczna – bezpieczna radioterapia, 04-
05.03.2013 Poznań, Polska. 

 

f) Nagrody i wyróżnienia 
 

• Best paper award. Nowak M, Piotrowski T, Clinical Dose-Volume Histogram analysis for 
radiation pneumonitis in 35 patients with non-small cell lung cancer after conformal 
radiotherapy. 8th Central European Lung Cancer Conference September 1-4, 2002, 
Vienna, Austria 

• Nagroda im. prof. dr hab. Feliksa Wąsika dla Pawlaczyk M, Piotrowski T, Fundowicz D, 
Stryczyńska G, Filas V, Bręborowicz J.za najlepszą pracę z zakresu onkologii 
dermatologicznej opublikowaną w 2002 r. pt. „Napromienianie całej skóry wiązkami 
elektronowymi w terapii ziarniniaka grzybiastego”. Zarząd Oddziału Dolnośląskiego 
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, czerwiec 2003, Wrocław, Polska 
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• ESTRO Siemens Meeting Fellowship 2003. AWARD. Piotrowski T, The Speed modulation of 
a patient’s rotation in the rotary-dual technique of the total skin electron irradiation. in-
phantom results; 7th Biennial ESTRO Meeting On Physics And Radiation Technology For 
Clinical Radiotherapy, September 13-18, 2003, Geneva, Switzerland. 

• The Polish Society of Radiation Oncology. 3rd Place Award. Piotrowski T, How the speed 
modulation improved the homogeneity of the doses on the surface of phantoms during 
the rotational technique of the total skin electron irradiation? Young Scientists’ Forum, 
International Scientific Conference Current Achievements in Oncology, November 6-8, 
2003, Poznań, Poland. 

• ESTRO Siemens Meeting Fellowship 2005. AWARD. Piotrowski T, Examination of the two 
component conformity index formula in IMRT and 3DCRT of the prostate cancer; 8th 
Biennial ESTRO Meeting On Physics And Radiation Technology For Clinical Radiotherapy, 
September 24-29,2005, Lisbon, Portugal 

• The Polish Society of Radiation Oncology. 1st Place Award. Piotrowski T, Examination of 
the two component conformity index formula in IMRT and 3DCRT of the prostate cancer. 
Young Scientists’ Forum, 19th November, 2005, Poznań, Poland. 

 
6. Działalność dydaktyczna 

 
W latach 2001-2004 prowadziłem ćwiczenia dla studentów Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu z przedmiotu terapia radiacyjna.  

Od 2005 roku jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie 
Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Jako pracownik Uniwersytetu Medycznego prowadzę wykłady i ćwiczenia z 
następujących przedmiotów: 

a) Pomiary i analiza błędów w elektroradiologii – wykłady i ćwiczenia dla studentów 
pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku Elektroradiologia. 

b) Aparatura obrazowa w rentgenodiagnostyce i diagnostyce obrazowej – wykłady dla dla 
studentów pierwszego roku studiów licencjackich na kierunku Elektroradiologia. 

c) Obrazowanie mega- i kilowoltowe w radioterapii – wykłady i ćwiczenia dla studentów 
pierwszego roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Elektroradiologia. 

d) Radioterapia z modulacją mocy dawki - wykłady i ćwiczenia dla studentów drugiego roku 
studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Elektroradiologia. 

e) Planowanie adaptacyjne w radioterapii - wykłady i ćwiczenia dla studentów pierwszego 
roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Elektroradiologia. 

f) Radioterapia - ćwiczenia dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku 
Fizjoterapia. 

Jestem promotorem prac licencjackich oraz magisterskich na kierunku Elektroradiologia 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Począwszy od roku 2005 do 
bieżącego roku akademickiego 2013/2014 powstało pod moją opieką czternaście prac 
licencjackich oraz sześć prac magisterskich. Obecnie jestem opiekunem pięciu prac magisterskich 
oraz pięciu prac licencjackich.  

Inne moje aktywności związane z działalnością dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym w 
Poznaniu to: 

a) Opiekun Koła Naukowego Studentów Elektroradiologii (od 2007 r do 2012). 

b) Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu (nieustannie od 2009 r). 
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c) Opiekun praktyk na kierunku Elektroradiologia (nieustannie od 2010 r). 

d) Koordynator ds. kontroli jakości kształcenia na kierunku Elektroradiologia (nieustannie od 
2009 r). 

Jestem opiekunem osób specjalizujących się w dziedzinie fizyki medycznej. Dotychczas sześć 
osób uzyskało pod moją opieką tytuł specjalisty z fizyki medycznej. Obecnie jestem opiekunem 
czterech osób. 

Jestem wykładowcą na trzech kursach dla specjalności radioterapia onkologiczna 
organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego tj.: „Biologia molekularna, 
genetyka, diagnostyka nuklearna i obrazowa w radioterapii onkologicznej”, „Nowotwory regionu 
głowy i szyi” oraz kurs podsumowujący (atestacyjny) dla specjalności radioterapia onkologiczna. 

 

 

 

 

 

Poznań, 29 maj 2014 roku 

 

 

Tomasz Piotrowski 


