
Najbardziej zaawansowana 
metoda radioterapii 

stworzona przez człowieka
Wywiad z Dyrektorem IFJ PAN, prof. dr. hab. Markiem Jeżabkiem, 

Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych – prof. dr. hab. Adamem Majem, 
Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych – mgr Magdaleną Zydek oraz 

Dyrektorem Centrum Cyklotronowego Bronowice – prof. dr. hab. Pawłem Olko.

Panie Dyrektorze, kiedy zrodził się pomysł stworzenia 
programu radioterapii protonowej i na czym ona właściwie 
polega?

M.J. - O radioterapii protonowej, czyli leczeniu 
nowotworów przy pomocy wiązki rozpędzonych protonów 
myśleliśmy w Instytucie już w połowie lat 90. Jednakże wtedy 
ze względu na niewystarczające środki finansowe tego typu 
inwestycje, choć niezwykle potrzebne,  były niemożliwe do 
realizacji. Chcieliśmy prowadzić te badania dlatego, że 
protony posiadają bardzo ważną i dobrą właściwość do 
napromieniania pacjentów. Wiązka protonów ma bowiem 
ściśle określony zasięg, czyli zatrzymuje się dokładnie w po-
żądanym miejscu i co ważne – nie rozprasza się, czyli uderza 
dokładnie tam gdzie chcemy. Te dwie cechy powodują, że przy 
pomocy wiązki protonów możemy precyzyjnie napromienić 
jakiś obiekt, również nowotwór. To bardzo ważne, ponieważ  
w leczeniu raka przy pomocy promieniowania jedną z pod-
staw jest jak najmniejsze napromienienie zdrowych tkanek, 
gdyż szkody w tym przypadku mogą być większe niż „zyski”   
z leczenia. Nasze wysiłki, przy dużym udziale środków 
europejskich, zostały zwieńczone sukcesem, jakim jest Naro-
dowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotro-
nowe Bronowice. Jest to projekt ogólnopolski, którego celem 
od samego początku była budowa programu radioterapii 
hadronowej w Polsce. Już obecnie przeprowadzane są zabiegi 
leczenia czerniaka gałki ocznej, finansowane przez NFZ, a od 
czwartego kwartału 2015 r. możliwe będzie prowadzenie 
leczenia nowotworów także innych części ciała – m.in. mózgu, 
centralnego układu nerwowego, prostaty.

Zalety metody radioterapii protonowej w opinii specjalistów 
radiologów są trudne do przecenienia. Domyślam się więc, 
że są oni zainteresowani leczeniem pacjentów w Państwa 
Centrum?

M.J. – Oczywiście, wielokrotnie słyszeliśmy 
wyrazy zadowolenia z faktu, że udało się ją wprowadzić w na-
szym kraju. Dzięki temu, co tworzy się cały czas na naszych 
oczach, Centrum Cyklotronowe Bronowice będzie służyło 
pacjentom z całej Polski i mamy nadzieję na współpracę ze 
wszystkimi krajowymi centrami onkologicznymi, ponieważ 
umożliwia to potencjał którym dysponujemy. Dzięki wspar-
ciu i wizji całego szeregu ludzi – polityków, działaczy społe-
cznych, lekarzy, naukowców, tworzymy coś, co będzie poży-
teczne dla wszystkich Polaków. W realizacji tego projektu 
olbrzymie znaczenie miała pomoc Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, kierowanego przez prof. Krzysztofa 
Kurzydłowskiego, który jeszcze jako Wiceminister w MNiSW 
niezwykle wspierał pierwszą fazę budowy Centrum. Mieliśmy 
także silne poparcie Sekretarza Stanu w MNiSW, pani prof. 
Elżbiety Marii Orłowskiej, mamy ogromną wdzięczność dla 
pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej, Sekretarza Stanu            
w MRR, pani Iwony Wendel. Olbrzymie słowa podziękowania 
należą się również władzom Małopolski i Miasta Krakowa.

Wróćmy do początków, czyli do pomysłu powołania do życia 
projektu, bo był on innowacyjny nie tylko na skalę krajową, 
ale i Europejską.

przygotowuje się do prowadzenia takiego leczenia. W chwili 
obecnej radioterapię protonową oka prowadzimy wspólnie ze 
Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, z zespołem pani prof. 
Bożeny Romanowskiej-Dixon, natomiast leczenie na 
stanowisku gantry będziemy prowadzić m.in. we współpracy  
z Centrum Onkologii w Krakowie kierowanym przez pana 
prof. Jerzego Jakubowicza oraz Dziecięcym Szpitalem Uni-
wersyteckim  w  Krakowie.

Jak rozumiem, również w kwestii realizacji projektu nie 
mieliście Państwo problemów, co niestety nie zawsze jest 
normą.

M.Z. – Wszystkie etapy projektu Narodowe 
Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowego 
Bronowice, a więc dostawę cyklotronu wraz z infrastrukturą 
techniczną, technologiczną i budowlaną oraz stanowisko 
gantry wraz z infrastrukturą, a także trzeci etap, czyli dostawę 
drugiego stanowiska gantry, były skrupulatnie zaplanowane 
również pod względem wydawania i rozliczania środków. 
Zespół obsługi administracyjnej przygotował zarówno całą 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, jak i postę-
powanie przetargowe w oparciu o przepisy Prawa Zamówień 
Publicznych. W chwili obecnej prowadzimy monitoring 
przedsięwzięcia oraz kontrolę wydatkowania środków zgodnie 
z przeznaczeniem i przepisami Prawa Zamówień Publicznych  
i Ustawy o Finansach Publicznych. 

Chciałabym zapytać o kwestię badań podstawowych 
prowadzonych w Instytucie. Czy te nowoczesne urządzenia 
będą także używane do celów badawczych?

A.M. – Dotychczas największe osiągnięcia w za-
kresie badań prowadzonych w IFJ powstawały w dużych 
ośrodkach zagranicznych, jak np. CERN, GSI, GANIL, 
posiadających duże akceleratory, w których przyspiesza się 
cząstki do bardzo dużych, lub relatywnie małych prędkości. 
Natomiast niewiele jest miejsc, w których osiąga się prędkości 
pośrednie, a do takich właśnie należy Centrum Cyklotronowe 
Bronowice. Dlatego bardzo ważny jest fakt, iż udało się w tym 
projekcie wygospodarować środki na powstanie hali 
eksperymentalnej do prowadzenia również badań podsta-
wowych. Pierwsza wiązka wygenerowana na tym obiekcie 
pozwoliła fizykom na przeprowadzenie testów dużych 
detektorów przygotowywanych dla wspomnianych wcześniej 
ośrodków zagranicznych. Dzięki temu zrodziło się duże 
zainteresowanie naszym Centrum. Dziś cieszymy się dobrą 
współpracą z uniwersytetami: Jagiellońskim, Warszawskim      
i Śląskim, a także z wieloma instytucjami zagranicznymi. 
Oczywiście priorytetem pozostają kwestie związane z wyko-
rzystaniem wiązki do leczenia nowotworów, ale udało się 
uzgodnić jej podział tak, że mogliśmy zaproponować również 
długotrwały program naukowy, realizowany niejako równo-
legle. Ponadto, w zasadzie z inicjatywy naszych kolegów z za-
granicy, aplikujemy aby wspólnie ze Środowiskowym 
Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 
stać się jednym z ośrodków finansowanych przez UE, na 
zasadzie tzw. Transnational Access Activity i mamy na to duże 
szanse. To spowoduje, że zagraniczni fizycy, którzy będą 
pracować na naszym sprzęcie, będą finansowani ze środków 
europejskich.

W jakich kierunkach prowadzone są badania w Państwa 
ośrodku?

A.M. - Badania dotyczą oddziaływań pomiędzy 
nukleonami w jądrze atomowym, egzotycznych wzbudzeń 
jądrowych, rozszczepienia i testowania nowych detektorów.  
Ich naukową jakość ocenia międzynarodowy komitet 

doradczy. Dodam, że posiadanie takiego ośrodka daje 
możliwość prowadzenia prac magisterskich i przewodów 
doktorskich, co budzi duże zainteresowanie wśród młodych 
naukowców.

M.J. - Mamy bardzo mocną grupę, zajmującą się 
badaniem własności „fazy skondensowanej”, czyli układów 
molekuł o makroskopowych rozmiarach, co z kolei blisko 
wiąże się z inżynierią materiałową. Jak więc widać jest to 
dziedzina,  łącząca ze sobą zarówno badania podstawowe,  jak
i szerokie możliwości zastosowań.  Staramy  się  specjalizować
w tym obszarze, w którym dysponujemy unikatową apa-
raturą. Jesteśmy ponadto zaangażowani w projekty o tej 
największej skali - badania prowadzone w wielkich, 
europejskich laboratoriach, jak Instytut Max von Laue - Paul 
Langevin w Grenoble, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych 
w Dubnej. IFJ PAN jest też koordynatorem prac zmierzających 
do uczestnictwa Polski w budowie Europejskiego Źródła 
Spalacyjnego w kompleksie naukowym w Lund. Dodam, że 
mamy największy w Polsce wkład rzeczowy w budowę 
kolejnego supernowoczesnego laboratorium, jakim jest laser 
na swobodnych elektronach XFEL budowany w okolicach 
Hamburga,  a  także  w  budowę  stellaratora  Wendelstein 7-X
w Greifswald w północno-wschodnich Niemczech. Będzie on 
wykorzystywany w ważnym obszarze naszej aktywności, 
jakim są badania nad fuzją termojądrową, których doce-
lowym punktem jest wytwarzanie energii elektrycznej, 
wykorzystującej  te  procesy.
Naszą dumą są laboratoria akredytowane. Dostarczają one 
najwyższej jakości usługi naukowe z obszaru wykorzystania 
fizyki jądrowej. Przykładem jest Laboratorium Dozymetrii 
Indywidualnej i Środowiskowej (LADIS), które w tej chwili 
swoim zasięgiem i opieką obejmuje kilkadziesiąt tysięcy Pola-
ków. Usługi dozymetryczne świadczymy także za granicą, 
nawet w tak trudnych miejscach jak CERN. To wszystko 
potwierdza bardzo wysoki poziom badań, umiejętności na-
szych pracowników oraz jakość naszych usług.

Czego dotyczą plany Instytutu na najbliższy czas?
M.J. – Kwestię planów IFJ możemy podzielić na 

dwie grupy – plany naukowe i plany związane z prowadzeniem 
radioterapii protonowej. O tych drugich już właściwie 
powiedzieliśmy, natomiast ta pierwsza grupa dotyczy całego 
spektrum, począwszy od astrofizyki cząstek (czyli badanie 
cząstek elementarnych i fundamentalnych, które przybywają 
na Ziemię z kosmosu), poprzez fizykę cząstek (badanie 
własności i oddziaływań w urządzeniach pracujących na 
Ziemi). Jest to bardzo szeroki i ambitny program, ściśle 
powiązany ze wszystkimi przedsięwzięciami, prowadzonymi 
w  tej  dziedzinie  na  świecie.  Duże  perspektywy związane są
z fizyką jądrową - w tym zakresie zamierzamy współpracować 
z najlepszymi ośrodkami świata, jak CERN, GANIL, z labo-
ratoriami narodowymi, z niemieckim ośrodkiem GSI, Insty-
tutem Badań Jądrowych z Rosji, jednostkami z USA, Japonii.

Dziękuję za rozmowę.

GOSPODARKA   NAUKA   PERSPEKTYWY
Kraków 2012

Cyklotron Proteus wraz  selektorem energii i  linią transportu wiązki do hali naukowej i stanowisk 
terapeutycznych.
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P.O. – To prawda. Terapia protonowa rozwijała 
się już w latach 90., niemniej w Europie było to zaledwie kilka 
stanowisk, gdzie leczono nowotwory oka i podejmowano 
próby sięgnięcia głębiej przy pomocy wyższych energii. Kiedy 
w 2005-06 roku pisaliśmy pierwsze projekty do funduszy 
strukturalnych, dotyczące zastosowania wiązki protonowej, 
myśleliśmy już o cyklotronie, o wysokich energiach, najno-
wocześniejszym sprzęcie, pozwalającym leczyć wszelkiego 
rodzaju nowotwory. Mieliśmy niezbędne doświadczenie do 
rozpoczęcia tak ambitnego planu, bowiem z wiązkami pro-
tonowymi pracowaliśmy od wielu lat. Nasi fizycy zajmowali 
się dozymetrią, planowaniem terapii protonowej, budowa-
liśmy stanowisko do radioterapii oka. Dlatego przyznanie 
Instytutowi w 2008 r. jako projektu kluczowego, budowy 
Centrum Cyklotronowego Bronowice było w pełni uzasa-
dnione. Dodam, że mieliśmy w tej kwestii poparcie zarówno 
lekarzy, jak i fizyków z całej Polski. Zostało utworzone 
konsorcjum Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej       
i w 2010 r., 8 sierpnia, doszło do podpisania kontraktu z bel-
gijską firmą Ion Beam Applications na dostawę cyklotronu 
wraz z niezbędną infrastrukturą. Już w marcu następnego roku 
został wmurowany kamień węgielny i bardzo szybko, bo już po 
kilkunastu miesiącach cyklotron został oddany do użytku.    
W grudniu 2012 r. grupa kierowana przez prof. Adama Maja 
rozpoczęła jego użytkowanie do celów badawczych. Wcześniej 
– w 2011 r. – po długotrwałych staraniach  uzyskaliśmy 
finansowanie kolejnego projektu – dobudowy do cyklotronu    
i stanowiska terapii oka, tzw. stanowiska gantry.

Jak działa takie stanowisko?
P.O. - Stanowisko gantry jest najbardziej 

zaawansowaną technologią, używaną w leczeniu nowotwo-
rów. Gantry jest to ramię, które obracając się wokół pacjenta 
zagina odpowiednio wiązkę protonów tak, aby można było 
nacelować ją na dowolne miejsce ciała pacjenta. Ta wiązka, 
zwana wiązką skanującą, jest bardzo wąskim promieniem, 
który omiata leczony obszar w podobny sposób, jak w starych 
telewizorach wiązka tworzyła obraz. Przechodzi ona przez 
wszystkie leczone tkanki, optymalizując, zwiększając dawkę 
w miejscach, które mają zostać napromienione. Co ważne, 
robi to w taki sposób, aby uczynić jak najmniejsze szkody dla 
zdrowych tkanek, które znajdują się na jej drodze. Stanowisko 
gantry które posiadamy, było jednym z pierwszych tego typu 
w Europie. Na świecie jest obecnie zaledwie kilka ośrodków, 
które leczą nowotwory przy pomocy tak zaawansowanego 
sprzętu. Realizacja tej inwestycji spowodowała, że w ciągu 
kilku lat zasililiśmy grono najważniejszych tego typu 
ośrodków na świecie. Za ok. półtora roku stanowisko to 
zacznie w sposób zupełnie optymalny leczyć pacjentów. Jest to 
w chwili obecnej najbardziej zaawansowany sposób 
radioterapii, jaki został wymyślony przez człowieka.

M.J. – Chciałbym dodać, że dzięki naszym 
sukcesom coraz szersze grona zaczęły doceniać naszą pracę, 
sprawność w realizacji inwestycji. Zaowocowało to przy-
znaniem przez NCBiR środków, na realizację drugiego takiego 
stanowiska. Jest to tym ważniejsze, że w przypadku leczenia 
potrzebne jest posiadanie dwóch kompatybilnych stanowisk, 
aby w przypadku ewentualnej awarii pacjenci nie musieli 
przerywać terapii. A mówimy tu przecież o ludziach z najbar-
dziej skomplikowanymi przypadkami guzów nowotworo-
wych, których leczenie innymi metodami jest nieskuteczne. 
Największe korzyści z takiego leczenia odniosą dzieci, 
ponieważ nowotwory pediatryczne są obecnie jednym z głó-
wnych wskazań do terapii protonowej tego typu na świecie. 
Inne wskazania to nowotwory centralnego układu nerwo-
wego, a w dalszej kolejności nowotwory płuc, prostaty              
i  innych  ważnych  narządów.

P.O. – Jesteśmy w stałym kontakcie ze 
środowiskiem lekarskim, które również ze swej strony 

Dla krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego (IFJ PAN), ostatnia dekada była 
niezwykle ważna. Oprócz intensyfikacji działań nad wykorzystaniem fizyki jądrowej do prowadzenia badań 
podstawowych, naukowcy pracowali nad wykorzystaniem tejże dziedziny w ochronie zdrowia i ratowaniu życia. 
Wynikiem tych starań jest realizowany obecnie, jedyny w Polsce program radioterapii protonowej, który w opinii 
środowisk naukowych i lekarskich jest jednym z większych osiągnięć polskiej nauki.

Dyrekcja IFJ PAN, od lewej: prof. dr hab. Adam Maj (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych), prof. dr hab. Marek 
Jeżabek (Dyrektor Naczelny), mgr Magdalena Zydek (Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych), 
prof. dr hab. Paweł Olko (Zastępca Dyrektora ds. Naukowych) - Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice).

Układ detekcyjny BINA do badania oddziaływań 
pomiędzy nukleonami w jądrze atomowym

Nowe stanowisko do leczenia nowotworów oka 
zostanie ukończone  do końca 2013 roku.

Montaż najnowocześniejszego stanowiska „gantry” 
do leczenia skanującą wiązką protonową.
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