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1. Dane osobowe 

1.1 Imię i Nazwisko 

 

Jan Swakoń 

1.2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

 

Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie: fizyka, specjalność: fizyka jądrowa, Wydział Fizyki i 

Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Marzec 1994. 

Tytuł rozprawy doktorskiej:  

„Numeryczne metody analizy widm promieniowania gamma i ich zastosowanie w 

badaniach skał”  

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Łoskiewicz 

 

Magister inżynier elektronik, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii 

Górniczo–Hutniczej w Krakowie, wrzesień 1987 

Tytuł pracy magisterskiej: 

„Badanie magnetycznych przejść fazowych w związkach metali przejściowych 3d 

metodą magnetometrii impulsowej” 

Promotor: dr Andrzej Zięba 

1.3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

W Instytucie Fizyki Jądrowej (obecnie IFJ PAN) od 15.10.1987 do dziś. 

 

Od 12.10.2016 do chwili obecnej: Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej (NZ62) 

IFJ PAN;  

Kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej (NZ62), Główny specjalista ds. 

środowiskowej aparatury badawczej; 

 

Od 01.01.2011 do 11.10.2016: Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej (NZ62) w 

Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN; 

Kierownik Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej (NZ62) IFJ PAN; adiunkt,  

od 1.07.2012 Główny specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej; 

 

Od 01.01.2006 do 31.12.2010: Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii NZ58, adiunkt; 

 

Od 01.04.2004 do 31.12.2005: NZ XVI Samodzielna Pracownia Ochrony przed 

Promieniowaniem, adiunkt; 
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Od 01.05.2002 do 31.03.2004: NZ VII Zakład Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej, 

adiunkt; 

 

Od 15.10.1987 do 30.04.2002: NZ VI Zakład Fizyki Środowiska i Transportu 

Promieniowania, na stanowiskach: 

Od 01.10.1995 do 30.04.2002 - adiunkt 

Od 01.10.1993 do 30.09.1995 - asystent 

Od 15.10.1987 do 30.09.1993 - elektronik 

 

Od 1.10.1989 do 30.09.1993 studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

2. 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. 2017 r. poz. 1789): 

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Monografia: „Zastosowanie wiązek z cyklotronów AIC-144 i Proteus C-235 do 

radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN” 

 

2.2 Autor, tytuł, rok wydania, nazwa wydawnictwa, ISBN, recenzenci 
wydawniczy 

 

Autor: Jan Swakoń,  

Tytuł monografii: „Zastosowanie wiązek z cyklotronów AIC-144 i Proteus C-235 do 

radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN” 

 

Kraków 2019, wydana nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-63542-06-1 

 

Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Michael Waligórski 
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2.3 Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 
wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

2.3.1 Wprowadzenie 

Radioterapia nowotworów, zwana też radioterapią onkologiczną, to metoda leczenia 

nowotworów zlokalizowanych w ciele pacjenta przy pomocy promieniowania jonizującego. 

Celem radioterapii jest wypracowanie odpowiednich metod napromieniania, tak, aby podać 

dostatecznie wysoką dawkę promieniowania jonizującego na objętość guza, jednocześnie 

minimalizując dawkę na tkanki zdrowe. Radioterapia protonowa to metoda radioterapii, która 

do napromieniania zmian nowotworowych wykorzystuje wysokoenergetyczne wiązki 

protonów. Pierwszy raz napromieniono pacjentów przy pomocy protonów w 1954 roku 

w Lawrence Berkeley National Laboratory. Radioterapia protonowa, choć stosowana jest od 

ponad 60 lat, dopiero w ostatnich dwóch dekadach zaczęła dynamicznie się rozwijać. 

Radioterapia przy pomocy wiązek hadronów, a w szczególności protonów, jest coraz 

częściej stosowana w przypadkach takich lokalizacji nowotworów, gdzie wskazane jest 

napromienianie, a położenie nowotworu w stosunku do struktur krytycznych, wrażliwych na 

napromienianie, znacznie ogranicza lub uniemożliwia stosowanie radioterapii przy pomocy 

klasycznych wiązek promieniowania. Z taką sytuacją mamy szczególnie do czynienia 

w przypadku narządu wzroku. Celem radioterapii protonowej nowotworów oka jest całkowita 

inaktywacja komórek nowotworowych guza zlokalizowanego w obrębie gałki ocznej. 

Działanie takie sprowadza się do napromienienia obszaru guza przy pomocy odpowiednio 

uformowanej wiązki protonowej przewidzianą do tego dawką promieniowania. Dawka musi 

zostać dostarczona w obszar guza w taki sposób, aby napromieniony został obszar guza, 

a jednocześnie możliwie mała dawka została zdeponowana w takich strukturach jak np. plamka, 

tarcza nerwu wzrokowego czy soczewka.  

Do 2011 roku radioterapia protonowa nie była dostępna w Polsce. Prace nad budową 

i uruchomieniem pierwszego w naszym kraju stanowiska radioterapii protonowej nowotworów 

oka podjęto w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (IFJ PAN) pod koniec lat 90 XX 

i na początku XXI wieku. W IFJ PAN znajdował się wtedy jedyny w Polsce akcelerator, który 

mógł przyspieszać protony do energii, która pozwalała na praktyczne użycie wiązki protonów 

w radioterapii nowotworów oka – zbudowany dla celów doświadczalnych i prac badawczych 

cyklotron izochroniczny AIC-144. 

Prace nad budową stanowiska do radioterapii protonowej nowotworów oka, podjęte 

w IFJ PAN w Krakowie uwarunkowane były posiadanym przez IFJ PAN doświadczeniem w 

technice akceleratorowej oraz zainteresowaniem możliwością zastosowania radioterapii 

protonowej w leczeniu nowotworów oka lekarzy okulistów z Kliniki Okulistyki i Onkologii 

Okulistycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, do której z całej Polski 

trafiają pacjenci z nowotworami narządu wzroku. 

Kolejnym krokiem na drodze rozwoju radioterapii protonowej w Polsce była budowa i 

uruchomienie w IFJ PAN Centrum Cyklotronowego Bronowice. Został w nim zainstalowany 
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nowoczesny cyklotron Proteus C-235 belgijskiej firmy IBA, dedykowany do wytwarzania 

wiązki na potrzeby radioterapii protonowej. W ośrodku zainstalowane zostały dwa stanowiska 

gantry wyposażone w głowice z wiązka skanującą, pozwalające na wykonywanie zabiegów 

napromieniania guzów zlokalizowanych w dowolnym miejscu w ciele pacjenta. Dodatkowo w 

budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice zbudowane zostało stanowisko do prowadzenia 

radioterapii protonowej nowotworów oka współpracujące z cyklotronem Proteus C-235. 

Należy podkreślić, że w odróżnieniu od stanowisk gantry zakupionych w belgijskiej firmie 

IBA, stanowisko do radioterapii nowotworów oka zostało zbudowane od podstaw przez 

zespoły fizyków i inżynierów z IFJ PAN.  

Uczestniczyłem we wszystkich pracach związanych z opracowaniem, 

zaprojektowaniem, budową, testach i wdrożeniem do użytku obu stanowisk radioterapii 

protonowej nowotworów oka – przy cyklotronach AIC-144 oraz Proteus C-235. W przypadku 

cyklotronu AIC-144, działania te rozpoczęły się w roku 2004, poczynając od pierwszego 

wyprowadzenia wiązki i pomiary jej parametrów, poprzez prace koncepcyjne i projektowe, 

budowę i integrację wszystkich elementów składowych stanowiska, projektowanie i realizację 

wszystkich testów kontrolnych stanowiska, opracowanie księgi procedur, po organizację 

pierwszego zabiegu napromieniania guzów dla pacjentów okulistycznych Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierowałem bezpośrednią realizacją prac prowadzonych przez 

zespół najpierw Pracowni Radioterapii Protonowej, a następnie zespół Samodzielnej Pracowni 

Radioterapii Protonowej IFJ PAN. Organizowałem też pracę i nadzorowałem przebieg 

procedur związanych z radioterapią protonową pacjenta realizowanych przez zespół IFJ PAN 

i należących do zadań i odpowiedzialności IFJ PAN. Koordynowałem także współpracę 

zespołu IFJ PAN z zespołem medycznym lekarzy specjalistów w dziedzinach okulistyki 

i radioterapii onkologicznej w trakcie wykonywania zabiegów napromieniania pacjentów 

z nowotworami gałki ocznej.  

Równolegle, od 2011 roku, uczestniczyłem we wszystkich pracach związanych z 

opracowaniem, zaprojektowaniem, budową, testach i wdrożeniem do użytku, stanowiska 

radioterapii protonowej oka przy cyklotronie Proteus C-235 w Centrum Cyklotronowym 

Bronowice. 

Należy podkreślić, że parametry fizyczne wiązek protonowych cyklotronów AIC-144 

i Proteus C-235 znacznie różnią się od siebie. W przypadku cyklotronu AIC-144 podstawowym 

ograniczeniem jest niska energia wiązki (ok. 60 MeV) przy praktycznym braku ograniczenia 

jej natężenia. Wymagało to zastosowania takich metod jej formowania, aby zminimalizować 

dalsze straty energii wiązki. W przypadku cyklotronu Proteus C-235 konieczność redukcji 

energii tej wiązki z 230 MeV do 70 MeV skutkowała znacznym ograniczeniem jej natężenia, 

co należało uwzględnić przy projektowaniu i realizacji nowego stanowiska. Innym 

ograniczeniem dotyczącym nowego stanowiska była konieczność dostosowania jego systemów 

kontrolnych do systemów kontrolnych cyklotronu Proteus C-235. Jeszcze większym 

wyzwaniem była konieczność zaprojektowania i budowy tego stanowiska jako urządzenia 
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medycznego, w zgodności z założeniami dyrektywy Unii Europejskiej o wyrobach 

medycznych 93/42/EEC (wyrób medyczny kl. IIb, znak CE 0088).  

Wyniki moich badań, które umożliwiły zaprojektowanie, budowę i wdrożenie do użytku 

obu stanowisk do radioterapii protonowej nowotworów oka, z uwzględnieniem parametrów 

dostępnych wiązek protonowych, uważam za swoje największe osiągnięcie naukowe. 

2.3.2 Cel naukowy i realizacja 

W monografii mojego autorstwa zawarłem podstawowe informacje o wynikach moich 

prac bezpośrednio związanych z projektowaniem i budową stanowisk, formowaniem 

i pomiarami wiązki protonowej na potrzeby radioterapii protonowej nowotworów oka. Celem 

monografii było przedstawienie i podsumowanie wyników badań i doświadczenia zebranego 

w trakcie budowy i uruchamiania dwóch stanowisk radioterapii protonowej nowotworów oka 

w IFJ PAN. Wdrożeniowym wynikiem prowadzonych przeze mnie prac, są dwa działające 

stanowiska do radioterapii protonowej nowotworów oka, spełniające wszystkie warunki 

kliniczne, które posłużyły do pracy klinicznej. Na stanowisku przy cyklotronie AIC-144 

napromieniono łącznie 128 a przy cyklotronie Proteus C-235 do marca 2019 roku 119 

pacjentów.  

Budowa stanowisk do radioterapii protonowej nowotworów oka wymagała zbadania 

fizycznych parametrów wiązek protonowych produkowanych przez oba cyklotrony. Stanowiło 

to punkt wyjścia do sformułowania wymagań dotyczących sposobu formowania wiązki 

protonowej. Warunki jakie muszą spełniać wiązki terapeutyczne narzucone są przez 

wymagania procedur medycznych. Wymagania takie są znacznie bardziej restrykcyjne w 

zakresie powtarzalności parametrów niż przy zastosowaniach w fizyce doświadczalnej. 

Wymusiło to opracowanie odpowiednich metod weryfikacji tych parametrów. 

W monografii omówiłem podstawowe elementy budowy stanowisk do napromieniania 

pacjentów. Zwróciłem uwagę na istotne z punktu widzenia radioterapii protonowej fizyczne 

parametry wiązek, omówiłem wypracowany dedykowany sposób przygotowania wiązki do 

zastosowań w radioterapii protonowej nowotworów oka oraz opracowane i zaimplementowane 

metody pomiarowe. Opracowane i wdrożone do zastosowań klinicznych metody formowania 

wiązki i fizyczne metody pomiarowe mogą być stosowane zarówno dla cyklotronów, w których 

konieczna jest znaczna degradacja energii wiązki jak i cyklotronów niskoenergetycznych, w 

których nie jest to wymagane. 

Ze względu na to, że w radioterapii protonowej nowotworów oka stosowane metody 

fizyczne oraz wymagania fizyczne stawiane wiązce protonowej wynikają bezpośrednio 

z uwarunkowań medycznych, w części pracy omówiłem podstawowe elementy medycznej 

procedury radioterapii protonowej, które prowadzone są na stanowiskach radioterapii 

protonowej nowotworów oka. Przedstawiłem również, w jaki sposób prowadzić testy 

stanowiska, aby wiązka protonowa mogła być bezpiecznie użyta w celach klinicznych. 
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Realizacja – zawartość pracy 

W rozdziale pierwszym przedstawiłem uwarunkowania, które miały wpływ na 

utworzenie w IFJ PAN ośrodka radioterapii protonowej. Cyklotron AIC-144 został zbudowany 

w IFJ PAN dla prowadzenia badań w dziedzinie fizyki jądrowej. Przeprowadzona w latach 

1997 -2009 modernizacja dostosowała go do wymagań radioterapii protonowej nowotworów 

oka. W momencie zakupu systemu Proteus C-235 firma IBA nie mogła wykazać się 

zbudowaniem odpowiedniej linii terapeutycznej pracującej klinicznie. Dlatego oba stanowiska 

do radioterapii protonowej nowotworów oka zostały od podstaw zaprojektowane i zbudowane 

w IFJ PAN. 

 Radioterapia protonowa została wprowadzona do leczenia nowotworów gałki ocznej w 

pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku przy ścisłej współpracy Harvard Cyclotron Laboratory 

(HCL), Massachusetts Eye and Ear Imfirmary (MEEI) oraz Massachusetts General Hospital 

(MGH). Podobnie jak w przypadku HCL, ośrodki radioterapii protonowej nowotworów oka, są 

nadal w większości ulokowane przy laboratoriach badawczych lub instytutach naukowych, 

które dysponowały wcześniej akceleratorami protonowymi pozwalającymi na wytworzenie 

wiązki protonowej na potrzeby terapii oka. W ośrodkach tych akceleratory budowane 

pierwotnie dla badań podstawowych w dziedzinie fizyki jądrowej, zostały z czasem 

wykorzystane do prac na rzecz radioterapii protonowej nowotworów oka. Wymagało to 

indywidualnego podejścia i w każdym przypadku opracowania indywidualnej metodyki 

przygotowania wiązki. Dopiero w ostatnich latach oferowane są komercyjnie dostępne 

rozwiązania dla potrzeb radioterapii protonowej nowotworów oka, oferowane, jako opcja przy 

budowie kompletnych ośrodków radioterapii protonowej.  

Przy planowaniu i realizacji napromieniania konieczna jest znajomość budowy gałki 

ocznej, jej rozmiarów geometrycznych oraz gęstości struktur, mających wpływ na transport 

wiązki. Dane zebrane w rozdziale czwartym monografii mogą być pomocne dla fizyków 

wykonujących plany leczenia.  

 

Ważnym etapem poprzedzającym budowę stanowisk radioterapii protonowej 

nowotworów oka było sformułowanie wymagań, jakie powinno spełniać stanowisko do 

napromieniania. Do najważniejszych z nich zaliczono minimalny zasięg wiązki w wodzie nie 

mniejszy niż 28 mm, precyzję dostarczenia dawki lepszej niż 1%, moc dawki umożliwiającą 

podanie jednej frakcji w czasie krótszym niż 60 s i pozycjonowanie pacjenta wykonane z 

dokładnością lepszą niż 0,4 mm. Dla uzyskania optymalnych rozkładów dawki przyjęto, że 

tzw. dystalny spadek dawki między wartościami 90% i 10% nie może przekraczać 2 mm.  

Wymagania powyższe narzuciły założenia projektowe dla obydwóch stanowisk 

zbudowanych w IFJ PAN. Cyklotron AIC-144, zaprojektowany początkowo dla wiązki 

o energii 45 MeV został dostosowany do wyprowadzenia wiązki o energii około 60 MeV 

poprzez zakup nowego syntezera do generatora w.cz. o częstości 26,26 MHz oraz modyfikacji 

pola magnetycznego i systemu wyprowadzania wiązki. Początkowo parametry wiązki tego 
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cyklotronu nie były wystarczające dla prowadzenia radioterapii, a głównym ograniczeniem 

była jej zbyt niska energia. Niedostateczna była też stabilność wiązki, trudności sprawiało 

doprowadzenie wiązki do Hali Terapii Oka. Należy podkreślić, że budowę rozpoczęto nie 

dysponując pełną wiedzą o parametrach docelowych wiązki. W projekcie założono, że 

minimalny zasięg wiązki protonowej powinien wynosić około 27 mm w tkance, co 

odpowiadało zasięgowi 28,4 mm w wodzie. Z doświadczeń ośrodka w Clatterbridge Cancer 

Centre w Wielkiej Brytanii wynikało, że taki zasięg wiązki protonów pozwoli leczyć około 

90% pacjentów z nowotworami gałki ocznej kwalifikowanych do takiego zabiegu. Aby 

sprostać temu wymaganiu, należało skonstruować system formowania wiązki w taki sposób, 

by zminimalizować straty energii protonów pomiędzy wyjściem z cyklotronu a izocentrum 

stanowiska terapii.  

Autor miał ważny udział w opracowaniu koncepcji i projektu stanowiska, pozyskaniu 

środków, zakupie elementów wyposażenia, w tym wyposażenia medycznego. Kierowałem też 

testami działania elementów układu formowania wiązki i zestawu urządzeń/systemów 

służących do sterowania i weryfikacji parametrów stanowiska oraz do zapewnienia jakości 

radioterapii pacjenta. Na koniec koordynowałem integrację elementów w kompletne 

funkcjonalnie stanowisko radioterapeutyczne. Testy działania poszczególnych systemów 

stanowiska oraz stanowiska jako całości w znacznej części bazowały na pomiarach fizycznych 

parametrów wiązki protonowej. Brałem też udział w opracowaniu odpowiednich procedury 

pracy, tworzących „Księgę Procedur” dla stanowiska radioterapii oka. Procedury te 

obejmowały wszystkie aspekty działania i obsługi stanowiska, w tym procedurę 

napromieniania pacjenta oraz procedury dotyczące zapewnienia jakości w radioterapii pacjenta, 

zgodne z krajowymi wymaganiami prawnymi. 

Budowa cyklotronu AIC-144, a w szczególności źródła jonów, pozwala na regulację 

prądu wydatkowanego ze źródła jonów, umożliwiając szybką zmianę natężenia prądu wiązki 

wyprowadzanej z cyklotronu w granicach od 5 nA do 80 nA przy zachowaniu stabilnych 

warunków pracy cyklotronu i stabilnej wiązki. Możliwość regulacji prądu wiązki 

wykorzystywana jest przy prowadzeniu radioterapii protonowej. Prąd wiązki można dobrać tak, 

aby czas napromienienia guza dla pacjenta nie był krótszy niż 20 sekund i nie przekraczał 

znacznie 60 sekund. Ten przedział czasowy jest na tyle długi, aby zminimalizować błędy przy 

przerwaniu wiązki, a jednocześnie jest akceptowalny dla pacjenta, który współpracuje podczas 

napromieniania. Ważnym elementem bezpieczeństwa systemu terapii na AIC-144 jest szybki 

odcinacz wiązki, zamykający wiązkę w czasie około 30 milisekund. Wiązka rozpraszana jest 

w odległości 11 metrów od izocentrum, co zapewnia odpowiednią jednorodność poprzeczną 

wiązki.  

Konstrukcja stanowisk terapeutycznych, zbudowanych przy obu cyklotronach, stanowi 

zasadniczą część pracy, opisaną bardziej szczegółowo w rozdziale siódmym. Oba stanowiska 

zbudowane są z układów pełniących podobne funkcje, choć szczegóły konstrukcyjne 

dostosowane są do parametrów wiązek i systemów sterowania cyklotronami. Formowanie 
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wiązki odbywa się na tzw. ławie optycznej, mieszczącej elementy formowania wiązki, komory 

jonizacyjne służące do monitorowania wiązki, układ pozycjonowania pacjenta, kolimatory oraz 

uchwyty do akwizycji zdjęć RTG.  

Założenia projektowe dla obu stanowisk istotnie różniły się od siebie, choć wiele 

elementów formowania wiązki zastosowanych na stanowisku przy AIC-144 stanowiło wzorzec 

dla systemu terapii współpracującego z cyklotronem Proteus C-235 wytwarzającym wiązkę 

protonów o energii nominalnej 230 MeV. Dla potrzeb radioterapii protonowej nowotworów 

oka energia ta musiała ulec zmniejszeniu, co najmniej do około 70 MeV. Przy degradacji 

energii wiązki z 230 MeV do 70 MeV, pierwotny prąd wiązki ulega redukcji z wartości 500 nA 

na wyjściu z cyklotronu do wartości około 2,5 nA na końcu jonowodu w Hali Terapii Oka, czyli 

tracone jest około 99,5% pierwotnego prądu wiązki. Dla cyklotronu Proteus C-235 praca na 

potrzeby stanowiska terapii nowotworów oka oznaczała zwiększenie natężenia prądu wiązki 

do maksymalnej dopuszczanej dla instalacji Proteus 235 wartości. Systemy sterowania 

cyklotronem Proteus C-235 umożliwiają wprawdzie uzyskanie dla energii 70 MeV wiązki o 

wyższej intensywności, ale za cenę jej większego rozmycia energetycznego. Wszystkie te 

czynniki oraz inne wymienione w pracy musiały być wzięte pod uwagę przy formułowaniu 

założeń projektowych nowego stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka. 

Aby stanowisko to mogło być wykorzystane do celów klinicznych, warunkiem 

koniecznym było uzyskanie dla niego kompatybilności jako urządzenia spełniającego wymogi 

dyrektywy UE dotyczące urządzeń medycznych, tak aby mogło stać się integralną częścią 

systemu radioterapii protonowej Proteus 235. Narzucało to restrykcyjny sposób prowadzenia 

dokumentacji wykonywanych prac.  

Operowanie obu stanowiskami terapeutycznymi jest możliwe przy zastosowaniu 

dedykowanych systemów sterowania i kontroli. Oprogramowanie i część informatyczna 

systemu zostały wykonane przez firmę InfoTech na podstawie opracowanej w IFJ PAN 

koncepcji i sformułowanych na jej podstawie szczegółowych założeń i wymagań 

projektowych, w których przygotowaniu uczestniczyłem. System ten stanowi niezbędny 

element w pomiarach parametrów wiązki. Umożliwia sterowanie elementami realizującymi 

formowanie wiązki oraz rejestruje dane z układów pomiarowych zarówno w trakcie terapii, jak 

i na potrzeby kontroli jakości wiązki. System sterowania i kontroli stanowiska terapii kontroluje 

większość podsystemów odpowiedzialnych za dostarczanie wiązki protonowej, nadzorujący 

ich działanie i stanowiący istotną część systemu bezpieczeństwa stanowiska terapii oka. System 

sterowania i kontroli stanowiska terapii nadzoruje proces podawania wiązki, może 

poinformować operatora o niepożądanej zmianie parametrów wiązki, a także w pewnych 

przypadkach samodzielnie wstrzymać podawanie wiązki, pozwalając operatorowi na 

wznowienie i kontynuowanie napromieniania lub całkowicie zatrzymać procedurę 

napromieniania. Dedykowane konsole operatorskie stanowią interfejs pomiędzy operatorem a 

systemem sterowania. 
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Kluczowym zagadnieniem w procesie radioterapii jest tzw. proces planowania leczenia, 

prowadzony przy zastosowaniu dedykowanego oprogramowania. Oprogramowanie do 

planowania leczenia musi zostać właściwie skonfigurowane do współpracy ze stanowiskiem, 

poprzez wprowadzenie parametrów wiązki, danych opisujących geometrię stanowiska oraz 

parametry modelu oka. Modele oka zaimplementowane w oprogramowaniu EOPP wymagają 

zastosowania prawie 30 domyślnych parametrów opisujących rozmiary gałki ocznej. Część z 

tych parametrów należy wyznaczyć indywidualnie dla każdego pacjenta. Do przygotowania 

takich danych niezbędne jest wykonanie szeregu pomiarów parametrów wiązki dla różnych 

ustawień pola promieniowania. W szczególności, wymagane jest wykonanie pomiarów profili 

dystalnych wiązki (na końcu piku Bragga), proksymalnych (w obszarze wejściowym) oraz 

profili lateralnych (poprzecznych). W tym miejscu warto zaznaczyć, że na potrzeby budowy i 

konfiguracji systemu terapii wykonano na przestrzeni lat parę tysięcy pomiarów dawek, profili 

głębokościowych dawek, pomiarów konfiguracyjnych i geodezyjnych stanowisk. Na 

stanowiskach radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN wykorzystywane jest 

oprogramowanie Eclipse Ocular Proton Planning (EOPP) firmy Varian Medical Systems. Jest 

to obecnie jedyne oprogramowanie posiadające certyfikaty medyczne zarówno Unii 

Europejskiej (tzw. znak CE dla wyrobów medycznych) jak i certyfikat wydawany przez Food 

and Drug Administration – Agencję Ministerstwa Zdrowia Stanów Zjednoczonych 

dopuszczających wyrób medyczny na rynek amerykański. W pracy umieszczono kluczowe 

informacje dotyczące konfiguracji EOPP na stanowiskach w IFJ PAN oraz procedurę 

planowania przy pomocy tego programu.  

W trakcie przygotowywania danych do konfiguracji wiązki w EOPP należało rozwiązać 

problem zgodności danych pomiarowych z danymi przygotowanymi na potrzeby konfiguracji 

EOPP, tj. na ile rzeczywiste dane pomiarowe mogą różnić się od danych wprowadzonych do 

konfiguracji wiązki w EOPP i w jaki sposób wykonywane pomiary będą najbardziej 

odpowiednie do konfiguracji EOPP. W pracy zamieściłem parametry profili poprzecznych 

wiązki protonowej zmierzonych na różnych głębokościach w wodzie, na podstawie których 

przygotowane zostały dane do konfiguracji EOPP dla wiązek z cyklotronu AIC-144 oraz 

Proteus C-235. Dane te stanowią punkt odniesienia dla pomiarów wykonywanych w ramach 

kontroli jakości parametrów wiązki protonowej. Pokazują również, różnice w profilach 

poprzecznych wiązki na różnych głębokościach pomiędzy stanowiskami terapii.  

W trakcie budowy stanowiska przy cyklotronie AIC-144 został również przygotowany 

zestaw modyfikatorów wiązki, którymi w radioterapii oka są kliny. Wykonane badania wpływu 

klinów na rozkłady poprzeczne dawki umożliwiły zastosowanie takiego rozwiązania na 

stanowisku oka w razie potrzeby. O ile użycie klinów na stanowisku terapii oka przy 

cyklotronie AIC-144, ze względu na zasięg maksymalny wiązki wynoszący jedynie 29 mm i 

szybki spadek dawki w obszarze krawędzi dystalnej, ostatecznie nie było konieczne, to 

przypadku stanowiska przy cyklotronie Proteus C-235 wykorzystanie klinów może być w 

przyszłości potrzebne.  
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Na potrzeby prac nad formowaniem wiązki, wiązki należało opracować i wdrożyć 

szereg metod pomiaru parametrów wiązki protonowej. W rozdziale dziesiątym opisałem 

metody, w opracowaniu których uczestniczyłem, obecnie służące do kontroli parametrów 

wiązki na stanowiskach radioterapii protonowej w IFJ PAN. Zamieściłem tam również zestaw 

testów, jakie zostały przygotowane do sprawdzania poprawności działania stanowisk 

radioterapii protonowej nowotworów oka. Opracowane przy moim udziale zostały 

dedykowane, obecnie rutynowo wykonywane na obu stanowiskach terapii oka, metody 

pomiarów rozkładów poprzecznych i głębokościowych wiązki protonowej, zarówno dla 

pomiarów wykonywanych w powietrzu, w fantomach wodnych oraz w specjalnie w tym celu 

skonstruowanych fantomach z PMMA. Wielokrotnie powtarzane pomiary wiązek 

protonowych, prowadzone przez kilkanaście miesięcy dostarczyły danych, które pozwoliły 

zdefiniować parametry rozkładów głębokościowych i poprzecznych dawki, na podstawie 

których wykonywana jest obecnie ocena rozkładów dawki na stanowiskach radioterapii 

protonowej nowotworów oka w IFJ PAN.  

Bardzo ważnym elementem procedury napromieniania jest wykonanie poprawnej 

kalibracji dozymetrycznej stanowiska. Na obu stanowiskach terapii oka w IFJ PAN pomiary 

zostały zautomatyzowane, poprzez połączenie układów pomiarowych z systemami sterowania 

stanowiska. Wypracowany sposób postępowania szczegółowo omówiłem w części pracy 

dotyczącej dozymetrii wiązki i opisującej zaimplementowany protokół dozymetryczny. Na 

stanowiskach terapii oka dozymetria referencyjna wykonywana jest zgodnie z zaleceniami 

raportu IAEA TRS-398. W trakcie uruchamiania i testów stanowisk opracowaliśmy 

szczegółowe metody pomiaru i postępowania w postaci odpowiednich procedur dotyczących 

dozymetrii i kalibracji stanowiska przed napromienianiem pacjenta. Na stanowiskach 

radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN pomiary dozymetryczne można 

wykonywać również w specjalnym układzie do pomiaru piku Bragga, który jest rodzajem 

automatycznego fantomu z PMMA. Układ ten w pełni sterowany jest przez system sterowania 

i kontroli stanowiska, a opracowana metodyka pomiarowa pozwala na wykonanie pomiarów 

rozkładów głębokościowych oraz pomiar referencyjny dawki, który jest zgodny z zalecaniami 

raportu IAEA TRS-398. 

W skład systemu kontroli jakości stanowiska radioterapii protonowej nowotworów oka, 

w zakresie kontroli parametrów wiązki protonowej, wchodzą procedury pomiaru 

dozymetrycznych parametrów wiązki protonowej. Prace pomiarowe oraz analiza danych z 

pomiarów wiązki pozwoliła na przygotowanie zestawu pomiarów, jaki następnie przyjęto jako 

standardowy zestaw pomiarów wykonywanych w powietrzu i w fantomie wodnym w 

warunkach przyjętych jako referencyjne dla stanowiska. 

W radioterapii bardzo ważne jest, aby parametry wiązki były powtarzalne i nie 

zmieniały się w czasie zabiegów. Kluczowym problemem, który został rozwiązany w czasie 

przygotowywania wiązki protonowej na stanowiskach było określenie parametrów 

granicznych, jakie musi spełniać poprawnie przygotowana wiązka, aby mogła być 
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zaakceptowana do prac klinicznych. Różnice w ustawieniu wiązki, dla której parametry wiązki 

mieszczą się w parametrach granicznych powinny zawierać się w przyjętych w planowaniu 

marginesach fizycznych. Aby można było prowadzić kontrolę wiązki efektywnie, zestaw 

pomiarów musiał być ograniczony, a stosowane metody pomiarowe musiały być proste i nie 

być czasochłonne. W rozdziale 11 monografii zamieściłem wyznaczone dla obydwóch 

stanowisk parametry graniczne rozkładów poprzecznych wiązki mierzonych w powietrzu oraz 

rozkładów głębokościowych dawki mierzonych w fantomie wodnym, dla wiązki pierwotnej i 

dla poszerzonego piku Bragga. Wartości parametrów granicznych zostały wyznaczone na 

podstawie danych pomiarowych zebranych w trakcie wielokrotnie powtarzanych wyprowadzeń 

wiązki i analizy tak zebranych zestawów danych. Ponieważ parametry graniczne dotyczą 

parametrów zmierzonych przy pomocy konkretnej metody, w dokładnie określonej 

konfiguracji pomiarowej oraz konfiguracji stanowiska podałem, jaki zestaw sprzętu jest 

wykorzystywany do tego typu pomiarów na każdym ze stanowisk. Zamieściłem też 

przykładowe wyniki pomiarów rozkładów poprzecznych dawki oraz rozkładów 

głębokościowych dawki, co pozwala na jakościową ocenę zmierzonych rozkładów. 

Wyznaczone z pomiarów parametry profili pozwalają na ilościowe porównywanie mierzonych 

rozkładów dawki. Na ich podstawie możliwe jest podejmowanie decyzji, czy wiązka spełnia 

kryteria zdefiniowane dla wiązki klinicznej na stanowisku radioterapii oka. 

 Przy budowie stanowiska szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z 

prowadzeniem dozymetrii, szczególnie dozymetrii referencyjnej. W monografii zamieściłem 

szczegółowe informacje o opracowanej w tym celu referencyjnej konfiguracji pomiarowej 

stanowiska. Podane typowe przykłady wyników pomiaru dawki w warunkach referencyjnych 

pokazują, że udało się uzyskać znacznie lepszą niż zakładaną na etapie projektów precyzję 

podawania dawki na obydwóch zbudowanych stanowiskach. 

Bardzo ważnym zagadnieniem, które wymagało rozwiązania poprzez przygotowanie 

odpowiednich metod pomiarowych były pomiary rozkładów dawki w wodzie. Należało je 

wykonać przy pomocy detektora o małej objętości, który można traktować jako detektor 

punktowy. Opisałem sposób wykonania tego typu pomiarów. Zamieściłem wyniki pomiarów 

rozkładów poprzecznych dawki w wodzie na obydwóch stanowiskach terapii. Profile te 

stanowiły też podstawę do przygotowania danych konfiguracyjnych stanowiska.  

W celu weryfikacji pomiarów należy stosować różne metody pomiaru tej samej 

wielkości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy pomiary wykonywane są dla wiązki 

protonowej, dla której nie wszystkie parametry są znane. Dlatego w trakcie budowy stanowisk 

radioterapii protonowej nowotworów oka wykorzystywane były różne metody pomiarowe. Do 

pomiarów rozkładów poprzecznych wiązki protonowej na stanowiskach radioterapii oka w IFJ 

PAN zostały przygotowane alternatywne metody pomiaru profili wiązki. Zbudowany został 

system, wykorzystujący scyntylator i kamerę CCD (system ProBImS), można było też 

stosować filmy Gafchromic EBT3. Zaletą wymienionych metod jest pomiar dwuwymiarowego 
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rozkładu dawki. Jednak aby można je było stosować w kontroli jakości wiązki, dla każdej z 

użytych metod należy przygotować właściwy dla niej zestaw parametrów granicznych.  

Kwestia formowania poszerzonego piku Bragga (SOBP) o zadanych parametrach była 

kluczowym zagadnieniem, którego rozwiązanie umożliwiło przygotowanie płaskiego rozkładu 

dawki na głębokości napromienianego guza. Formowanie to polega na zastosowaniu 

odpowiednio dobranego śmigła modulatora zasięgu. Aby uzyskać płaski rozkład dawki w 

SOBP, przy projektowaniu śmigła modulatora zasięgu należy uwzględnić zmiany fluencji, jakie 

wprowadza dyskryminator i sam modulator zasięgu. W układzie formowania wiązki znajdują 

się dwa systemy, które odpowiedzialne są za formowanie poszerzonego piku Bragga o 

parametrach wymaganych do napromieniania pacjenta. Są to dyskryminator zasięgu oraz 

modulator zasięgu. Elementy czynne tych układów wykonane są z PMMA o znanych 

parametrach i znajdując się na drodze wiązki stanowią elementy układu rozpraszania, 

zmieniające fluencję wiązki w pobliżu izocentrum stanowiska. Wraz ze zmianą grubości 

dyskryminatora zasięgu zmienia się zasięg wiązki, ale również fluencja protonów w pobliżu 

izocentrum stanowiska. Śmigło modulatora zasięgu również modyfikuje fluencję wiązki. W 

tym celu, dla finalnej konfiguracji stanowiska przeprowadzone zostały pomiary, na podstawie 

których wyznaczone zostały tzw. krzywe spadku fluencji. W pracy opisałem konfiguracje, w 

jakich można wykonać tego typu pomiary na stanowiskach w IFJ PAN oraz wyjaśniłem jak 

zmiany w geometrii pomiarowej wpływają na fluencję wiązki w pobliżu izocentrum 

stanowiska. 

Prowadzenie radioterapii protonowej na stanowisku radioterapii protonowej 

nowotworów oka musi być poprzedzone opracowaniem, sprawdzeniem i zatwierdzeniem 

odpowiedniej procedury medycznej. Wymogi takiej procedury dla stanowisk radioterapii 

protonowej nowotworów oka określone zostały w medycznej procedurze wzorcowej 

„Teleradioterapia protonowa nowotworów narządu wzroku” (Dz. Urz. Min. Zdrowia, W-wa, 

23.12.2014, Poz. 81), której jestem współautorem. Na jej podstawie, z uwzględnieniem 

specyfiki stanowiska, formułowana jest szczegółowa procedura robocza. 

Elementy procedury radioterapii protonowej, której założenia zostały opracowane dla 

stanowisk radioterapii oka w IFJ PAN zawarłem w rozdziale 12. Szczegółowo opisałem te 

części procedury, w których występują istotne z punktu widzenia fizyka elementy. Omówiłem 

również kolejne kroki procedury i prowadzonych czynności – od etapu kwalifikacji pacjenta 

do terapii, do przeprowadzenia zabiegu napromieniania. Nie jest to jednak szpitalna medyczna 

procedura robocza, ale opis wymogów, jakie należy spełnić aby prawidłowo przeprowadzić 

zabieg napromieniania guza gałki ocznej przygotowany w taki sposób, aby był użyteczny dla 

personelu o bardzo różnym przygotowaniu specjalistycznym. Łączą się tu ze sobą zagadnienia 

z medycyny, fizyki i radioterapii. Zespół prowadzący zabiegi napromieniania składa się z 

personelu o różnych specjalizacjach, są to: lekarze okuliści, radioterapeuci, technicy i 

pielęgniarki oraz fizycy i inżynierowie. Dla fizyka medycznego, który przygotowuje plan 

niezbędne są dane medyczne, pozwalające na zbudowanie modelu oka możliwie wiernie 
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odzwierciedlającego rzeczywistą gałkę oczną pacjenta oraz umiejscowienie i kształt guza 

wewnątrz tej gałki. Dane takie przygotowują lekarze okuliści oraz zespoły medyczne 

wykonujące poszczególne badania kliniczne, dla których przydatne mogą być informacje np. o 

potrzebnej dla fizyka precyzji przygotowania danych medycznych.  

Przed podaniem każdej dawki frakcyjnej (zwykle w czterech kolejnych seansach 

napromieniania) pacjent musi być precyzyjnie i powtarzalnie spozycjonowany na stanowisku 

terapii oka, zaś gałka oczna pacjenta musi być tak ukierunkowana (przy współpracy pacjenta), 

aby w sposób zgodny z przygotowanym planem napromieniania dostarczyć dawkę w obszar 

tarczowy. Konieczne jest przy tym systematyczne zrealizowanie wszystkich elementów 

procedury napromieniania, poprzedzonych procedurami kontroli jakości ich przygotowania i 

realizacji. Konieczne jest także pełne udokumentowanie wszystkich realizowanych czynności 

i ich wyników, w ramach zaprojektowanego systemu zapewnienia jakości radioterapii. 

W części opisującej znaczenie danych klinicznych szczególną uwagę poświęciłem tym 

aspektom, które są istotne dla fizyka z punktu widzenia weryfikacji geometrycznych 

parametrów gałki ocznej. Wyjaśniłem przyjęty przez fizyków z IFJ PAN sposób sprawdzania i 

weryfikowania danych medycznych oraz spodziewany zakres niepewności danych 

uzyskiwanych z poszczególnych pomiarów klinicznych.  

Opisałem kolejne elementy procedury, wykonywane na stanowisku terapii oka, takie 

jak wykonanie systemu unieruchamiania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta, wymieniłem też 

zestaw danych, które należy zebrać do wykonania planu terapii. Po wykonaniu planu terapii i 

po wyborze planu najlepszego możliwego do realizacji przeprowadza się weryfikację 

pozycjonowania pacjenta, a po pozytywnej weryfikacji następuje akceptacja planu. Po 

akceptacji planu terapii, dobiera się lub wykonuje indywidualne dla pacjenta elementy, 

niezbędne do przeprowadzenia zabiegu napromieniania, takie jak kolimator pacjenta czy 

śmigło modulatora zasięgu.  

Sam proces podania dawek frakcyjnych każdorazowo poprzedzany jest pomiarami 

związanymi z kontrolą jakości wiązki, wykonaniem dozymetrii dla pacjenta i kalibracją 

stanowiska do podania dawki frakcyjnej. Podanie dawki poprzedza zawsze procedura 

pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta. Finalnym elementem postępowania jest 

napromienianie guza zadaną dawką frakcyjną. Czynności związane z przygotowaniem i 

kalibracją stanowiska, pozycjonowaniem i weryfikacją pozycji pacjenta wykonywane są przed 

każdym podaniem dawki frakcyjnej. Wszystkie czynności prowadzone w ramach tej procedury, 

związane z medycznymi i fizycznymi aspektami zostały wcześniej ustalone i sprawdzone w 

trakcie wdrażania radioterapii oka na stanowiskach. 

Zanim stanowisko radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie AIC-144 

zostało użyte do rutynowych zabiegów z pacjentami przeprowadzono szeregu testów, które 

nazwałem testami klinicznymi. Działania te opisałem w rozdziale 13. Kompleksowym testem 

sprawdzającym czy stanowisko radioterapii zostało odpowiednio przygotowane do prac z 

pacjentami było przeprowadzenie pełnej symulacji działań, jakie są prowadzone w trakcie 
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procedury radioterapii protonowej nowotworów oka. Testy takie nazwane zostały "Próbną 

terapią". Przeprowadzono dwa cykle "Próbnych terapii". Wyniki tych prób potwierdziły bardzo 

dobre przygotowanie zespołów prowadzących terapię i gotowość stanowiska do prac z 

pacjentami. 

Ostatecznym testem działania stanowiska radioterapii protonowej przy cyklotronie 

AIC-144 było zakończone pełnym sukcesem wykonanie zabiegów napromieniania dla 

pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pierwszą sesję napromieniania 

przeprowadzono w lutym 2011 roku. Zabiegi napromieniania wykonano dla dwóch pacjentów, 

podając w trakcie czterech kolejnych dni cztery dawki frakcyjne po 13,64 Gy (15 CGE), 

dostarczając sumaryczną dawkę 54,53 Gy (60 CGE).  

W kolejnych miesiącach kontynuowano zabiegi napromieniania dla pacjentów, również 

w ramach eksperymentu medycznego. Łącznie od lutego 2011 do marca 2012 roku, zabiegi 

przeprowadzono dla 15 pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.  

Od roku 2013 na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie 

AIC-144 rozpoczęto rutynowe zabiegi napromieniania dla pacjentów z guzami 

wewnątrzgałkowymi, którzy byli leczeni w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej 

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zabiegi te były już finansowane przez Ministerstwo 

Zdrowia (NFZ) w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych. 

Testy stanowiska przy cyklotronie Proteus C-235 przebiegały inaczej. Stanowisko 

zostało wybudowane zgodnie z formalnymi wymogami stawianymi urządzeniom medycznym. 

Stanowisko współpracujące z cyklotronem Proteus C-235 po przeprowadzeniu testów 

akceptacyjnych uzyskało świadectwo deklaracji zgodności z dyrektywami EU jako urządzenie 

medyczne klasy IIb. Ponieważ w założeniach projektowych przyjęto kompatybilność 

stanowiska ze stanowiskiem przy cyklotronie AIC-144 i w dużym stopniu udało się to założenie 

zrealizować, zespół prowadzący rutynową radioterapię protonową na stanowisku AIC-144 po 

serii szkoleń na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus 

C-235, mógł rozpocząć prace kliniczne. 

W monografii podsumowałem prace i badania wykonane w trakcie projektowania, 

budowy i wdrażania obu stanowisk radioterapii protonowej gałki ocznej, porównałem ich 

najważniejsze parametry oraz wskazałem możliwości ich dalszego wykorzystania klinicznego. 

Zamieściłem też informacje o przeprowadzonych już po uruchomieniu zabiegów, pracach nad 

optymalizacją działania poszczególnych elementów stanowiska przy cyklotronie AIC-144, 

takich jak zastąpienie układu obrazowania RTG, opartego początkowo na radiografii 

komputerowej z użyciem płyt CR przez system radiografii cyfrowej z wykorzystaniem matryc 

półprzewodnikowych tzw. flat paneli oraz prace nad optymalizacją wykonywania pomiarów 

parametrów wiązki, szczególnie na etapie wprowadzania wiązki do pomieszczenia radioterapii, 

czego efektem było zbudowanie i wdrożenie do użytku na stanowisku oka systemu ProBImS. 

Na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus C-

235 rutynowe zabiegi napromieniania pacjentów rozpoczęły się w 2016 roku. Największą 
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zaletą tego stanowiska jest wzrost zasięgu wiązki do około 32 mm w wodzie, w stosunku do 

zasięgu 29 mm, jaki był dostępny na stanowisku przy cyklotronie AIC-144. Zasięg około 

32 mm umożliwia wykonanie napromieniania dla każdej spodziewanej lokalizacji guza w gałce 

ocznej. Warto również zwrócić uwagę na inne parametry wiązek protonowych na stanowiskach 

radioterapii oka w IFJ PAN. Spadek dystalny dawki dla maksymalnej energii na stanowisku 

przy cyklotronie Proteus C-235, w stosunku do wiązki z cyklotronu AIC-144 jest większy o 

ponad około 1 mm. Szerokość połówkowa piku Bragga jest również większa dla wiązki z 

cyklotronu Proteus C-235, mniejsza jest wartość stosunku dawki w wierzchołku piku Bragga 

do wartości dawki wlotowej. Większa szerokość dystalnego spadku dawki powoduje, że w 

trakcie napromieniania obszar poza guzem i marginesem będzie otrzymywał większą dawkę. 

Jest to często do zaakceptowania, gdyż w takim obszarze najczęściej nie ma struktur 

krytycznych wrażliwych na promieniowanie. Ze względu na niższy prąd wiązki czas 

napromienienia pacjenta jest dłuższy na stanowisku przy cyklotronie Proteus C-235. 

Ograniczenie to nie jest krytyczne, ze względu na zaimplementowaną możliwość 

wstrzymywania podawania wiązki, w przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie utrzymać 

właściwej pozycji oka. Wiązka o większym rozmyciu energetycznym ma też swoje zalety. 

Znacznie łatwiejsze jest wykonywanie modulatorów zasięgu dla takiej wiązki, gdyż śmigła 

modulatorów mogą zawierać mniej sektorów dla takiego samego zakresu modulacji i założonej 

płaskości plateau SOBP. Precyzja wykonania śmigieł modulatora zasięgu musi być wyższa dla 

wiązki o mniejszym rozmyciu energetycznym, co wydłuża proces produkcji modulatora. 

Niewątpliwą zaletą wiązki na stanowisku przy cyklotronie Proteus C-235 jest duża stabilność 

wiązki. Szczególnie duże znaczenie ma tutaj stabilność kierunku wprowadzonej na stanowisko 

oka wiązki. Dzięki temu można wydłużyć czas pomiędzy pomiarami kontrolnymi położenia 

wiązki na stanowisku radioterapii. 

2.3.4 Znaczenie praktyczne 

 Przedstawiona przeze mnie monografia opisuje prace i badania, które doprowadziły do 

zbudowania, uruchomienia i wdrożenia radioterapii protonowej nowotworów oka na dwóch 

stanowiskach radioterapii współpracujących z cyklotronami wytwarzającymi wiązki protonów 

o różnych parametrach fizycznych. Są to jedyne w Polsce stanowiska do radioterapii 

protonowej nowotworów oka, wobec kilku w Europie i kilku kolejnych w innych krajach na 

świecie. 

Warto podkreślić, że obydwa stanowiska służyły lub służą obecnie do pracy klinicznej. 

Na stanowisku przy cyklotronie AIC-144 w latach 2011-2015 napromienieniu poddano 128 

pacjentów leczonych w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie stanowisko pełni funkcję stanowiska zapasowego, jest 

utrzymywane w gotowości do działania i w razie potrzeby, w dalszym ciągu można na nim 

wykonać zabiegi napromieniania. 
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Stanowisko przy cyklotronie Proteus C-235 jest to pierwsze niekomercyjne stanowisko 

współpracujące z systemem Proteus 235, które uzyskało znak zgodności jako urządzenie Klasy 

IIb, (zgodnie z Dyrektywą Rady UE 93/42/EEC dotyczącą wyrobów medycznych). Po 

uruchomieniu w IFJ PAN ośrodka radioterapii protonowej Centrum Cyklotronowego 

Bronowice, w 2016 roku zabiegi napromieniania prowadzone dla pacjentów okulistycznych 

przeniesiono na stanowisko przy cyklotronie Proteus C-235. Pierwsze napromieniania dla 

pacjentów z nowotworami gałki ocznej przeprowadzone w nowo uruchomionym ośrodku 

Centrum Cyklotronowym Bronowice były jednocześnie pierwszymi zabiegami napromieniania 

przeprowadzonymi przy użyciu wiązki z cyklotronu Proteus C-235.  

Od rozpoczęcia radioterapii protonowej w 2011 roku do marca 2019 roku zabiegom 

napromieniania guzów wewnątrzgałkowych na stanowiskach radioterapii protonowej 

nowotworów oka w IFJ PAN poddano łącznie 247 pacjentów. Obecnie napromieniania 

prowadzone są w sposób rutynowy na stanowisku przy cyklotronie Proteus C-235, a stanowisko 

przy cyklotronie AIC-144 pełni funkcję stanowiska zapasowego, gdzie w razie potrzeby można 

szybko przywrócić wykonywanie procedury medycznej dla pacjentów.  

2.3.3 Podsumowanie i wnioski 

Projekt, budowa, uruchomienie i wdrożenie do praktyki klinicznej dwóch stanowisk 

radioterapeutycznych, na których od 2011 roku prowadzone są nieprzerwanie zabiegi 

napromieniania guzów wewnątrzgałkowych dla pacjentów okulistycznych, stanowiło wielki 

sukces zespołu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Przygotowana przeze mnie 

monografia po raz pierwszy w sposób tak kompleksowy podsumowuje całość prac, w których 

brałem aktywny udział.  

W trakcie budowy stanowisk radioterapii protonowej nowotworów oka wypracowany 

został dedykowany sposób przygotowania wiązki oraz zostały opracowane 

i zaimplementowane niezbędne metody pomiaru jej parametrów. Opracowane metody mogą 

być stosowane zarówno dla cyklotronów, w których konieczna jest znaczna degradacja energii 

wiązki jak i cyklotronów niskoenergetycznych, w których nie jest to wymagane. 

Przeprowadzone prace wykazały, że dysponując wiązką protonów o energii nie niższej 

niż 60 MeV i prądzie nie niższym niż kilka nA można odpowiednio dostosować parametry 

stanowiska, aby uzyskać wymagane własności kliniczne. Optymalnym rozwiązaniem dla 

radioterapii protonowej nowotworów oka mogłaby być wiązka produkowana przez 

dedykowany dla radioterapii protonowej cyklotron, który przyspieszałby wiązkę do energii 

około 70 MeV. Taka wiązka, bez degradacji energii charakteryzowałaby się niskim rozmyciem 

energetycznym oraz wystarczającym prądem wiązki, który pozwoliłby na skrócenie czasu 

podawania dawki frakcyjnej. Obecnie nie są komercyjnie dostępne tego typu cyklotrony 

dedykowane do zastosowań medycznych ze względu na niewielką chłonność rynku. Prace 

przeprowadzone w IFJ PAN pokazały jednak, że można zbudować stanowisko radioterapii 

protonowej nowotworów oka bazując na zbliżonych rozwiązaniach, które może 
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współpracować z cyklotronami produkującymi wiązki zarówno o niskich jak i wysokich 

energiach. 

Zaproponowana koncepcja stanowisk może zostać rozwinięta poprzez zmianę systemu 

rozpraszania z rozpraszania pojedynczego (tzw. single scattering) na podwójne (double 

scattering) lub wykorzystujące bardziej zaawansowaną sektorową budowę rozpraszacza. 

Zastosowanie takiego rozwiązania mogłoby zapewnić wzrost wartości użytecznej prądu 

wiązki, co skróciłoby czas napromieniania pacjenta. Można by w ten sposób poprawić kształt 

profili poprzecznych wiązki zwiększając konformalność rozkładu dawki. 

Zbudowane w IFJ PAN stanowiska radioterapii zapewniają wymagane parametry do 

prowadzenia na nich zabiegów radioterapii protonowej nowotworów oka. Stanowisko przy 

cyklotronie AIC-144 pomimo najniższej energii ze wszystkich stanowisk na świecie, na 

których dotychczas prowadzono napromieniania pacjentów z nowotworami gałki ocznej, 

charakteryzuje się najmniejszym, a więc bardzo korzystnym spadkiem dystalnym dawki. 

Stanowisko przy cyklotronie Proteus C-235 posiada parametry porównywalne do kilku innych 

stanowisk na świecie, które współpracują z cyklotronami, których wiązka musi być 

degradowana. Jest to obecnie jedyne działające, niekomercyjne stanowisko do radioterapii 

protonowej nowotworów oka posiadające tzw. znak zgodności CE dla urządzeń medycznych, 

które może współpracować z komercyjnie dostępnym systemem radioterapii protonowej 

Proteus 235. 

Przedstawiona przeze mnie monografia ma charakter interdyscyplinarny łącząc 

zagadnienia fizyki radiacyjnej, dozymetrii, techniki akceleratorowej oraz informatyki 

z elementami biomedycznymi – radioterapią, diagnostyką obrazową oraz ochroną 

radiologiczną pacjenta. Jest równocześnie monografią i materiałem referencyjnym dla 

czytelnika poszukującego ogólnych informacji dotyczących terapii protonowej nowotworów 

oka, ale też dla fizyka medycznego lub lekarza bezpośrednio realizującego procedurę tej formy 

radioterapii w IFJ PAN. 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

3.1 Przed doktoratem i prace wiązane z doktoratem 

Pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej (IFJ) rozpocząłem w październiku 1987 roku w 

Pracowni Fizyki Transportu Promieniowania i Modelowania Zakładu VI IFJ, na stanowisku 

elektronika. W 1988 odbyłem roczną służbę wojskową i w styczniu 1989 roku powróciłem do 

pracy w IFJ. Zajmowałem się obsługą i rozwojem aparatury pomiarowej laboratorium 

wykonującym pomiary koncentracji naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w 

próbkach geologicznych i materiałach budowlanych [C12, C13, P78, P77]. W trakcie kilku 

pierwszych miesięcy zaangażowałem się w rozwiązywanie problemów związanych z rozwojem 

metod pomiaru stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w próbkach skał na 
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podstawie pomiarów wykonywanych metodami spektrometrii scyntylacyjnej promieniowania 

gamma.  

W 1989 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów doktoranckich zajmowałem się 

opracowywaniem metody wyznaczania stężeń potasu, uranu oraz toru w próbkach skalnych na 

podstawie widm spektrometrycznych promieniowania gamma mierzonych przy pomocy 

detektorów scyntylacyjnych NaJ(Tl) oraz poszukiwaniem związku pomiędzy stężeniami tych 

pierwiastków, a makroskopowym przekrojem czynnym absorpcji neutronów termicznych Σa w 

próbkach skał. 

Na potrzeby wyznaczania stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: potasu 

uranu i toru ( K, U i Th) na podstawie analizy widm promieniowania gamma ze scyntylacyjnego 

spektrometru gamma opracowałem program do wyznaczania stężeń tych pierwiastków. 

Wykorzystując przygotowane oprogramowanie udało mi się uzyskać zmniejszenie błędu 

statystycznego dla mierzonych wielkości dochodzące do 80% w przypadku toru. Program, 

który napisałem był wykorzystywany do analizy widm scyntylacyjnych na potrzeby prac 

badawczych. 

Spektrometryczne profilowania naturalnej promieniotwórczości są jedną z metod szeroko 

wykorzystywanych w geofizyce jądrowej i stały się częścią systemu analizy struktury skał. W 

laboratoriach, tego typu pomiary wykonywane są w celu kalibracji i opracowań metodycznych. 

Używa sią wtedy próbek rdzeni wiertniczych. Dane takie są szczególnie przydatne przy 

poszukiwaniach i eksploatacji węglowodorów. Zmiany koncentracji naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych mogą być traktowane jako funkcja litologii skał. Koncentracje 

naturalnych pierwiastków promieniotwórczych niosą informacje ilościowe i jakościowe, które 

wraz z wynikami innych analiz geofizycznych pozwalają na poznanie korelacji 

stratygraficznych, rozpoznawanie typów skał oraz ich przepuszczalności miejsc gromadzenia 

się wody i innych płynów.  

Istotnym parametrem niosącym informacje o możliwościach zbiornikowych skał jest 

porowatość. Przy ocenie porowatości istotna jest znajomość makroskopowego przekroju 

czynnego absorpcji neutronów termicznych Σa. Wielkość ta ma znaczenie przy uwzględnianiu 

wpływu matrycy skalnej na wyniki szacowania porowatości. Nie ma metody łatwego 

oszacowania wartości przekroju czynnego Σa na podstawie innych, łatwo mierzalnych 

parametrów. Znane były wtedy metody wyznaczania makroskopowego przekroju czynnego 

neutronów termicznych metodami laboratoryjnymi [C9] (wykonywane metodą Czubka w IFJ 

PAN oraz Metodą Krefta w Zakładzie Geofizyki Jądrowej WFiTJ AGH).  

Dla geofizyki poszukiwawczej ważna jest możliwość wyznaczenia wartości przekrojów 

czynnych na absorpcję neutronów termicznych ośrodka skalnego. Ponieważ sposób transportu 

takich pierwiastków jak potas, uran czy tor jest związany ze sposobem transportu pierwiastków, 

które wnoszą największy wkład do przekroju tj. boru oraz pierwiastków ziem rzadkich, 

powstała koncepcja szukania korelacji pomiędzy koncentracjami naturalnych pierwiastków 
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promieniotwórczych, a wartością makroskopowego przekroju czynnego ośrodka skalnego. 

Związek ten jest jednak bardzo złożony.  

Przeprowadzałem analizy statystyczne zestawów danych pomiarowych takimi metodami, 

jak wielowymiarowa regresja nieliniowa oraz dopasowanie wielomianów, metody te nie 

dawały zadowalających wyników. Dlatego zaproponowałem rozwiązanie w postaci analizy 

tych zależności przy pomocy sieci neuronowych. Zastosowanie sieci neuronowych wymagało 

sformułowania problemu w taki sposób, aby możliwe było „uczenie” sieci neuronowej, a 

następnie sprawdzanie poprawności nauczenia sieci. Na podstawie wniosków z analiz 

statystycznych sformułowałem problem związku pomiędzy wartością Σa, a koncentracjami K, 

U, Th oraz litologią ośrodka w postaci funkcji Σa = f(K, U, Th, litologia). Funkcja taka została 

zrealizowana przez sieć neuronową. Przedstawiłem też propozycję interpretacji takiej postaci 

rozwiązania umożliwiającą praktyczne wykorzystanie otrzymywanych w ten sposób wyników 

[A49, C4, C5, P79]. Prace związane z badaniem zależności koncentracji naturalnych 

pierwiastków promieniotwórczych i makroskopowego przekroju czynnego na absorpcję 

neutronów termicznych były kontynuowane w ramach Grantu KBN, którego byłem 

kierownikiem. Wyniki prac były prezentowane na krajowych i międzynarodowych 

konferencjach i publikowane w materiałach konferencyjnych lub pokonferencyjnych [P57, 

P58, P73, P74, P77]. 

3.2 Problematyka badań nad radonem 

Naturalnym rozszerzeniem prac związanych z naturalną promieniotwórczością próbek 

materiałów budowlanych i próbek skalnych, było rozszerzenie tematyki, którą się zajmowałem 

na zagadnienia związane z badaniami nad radonem. Uczestniczyłem w opracowywaniu metod 

pomiaru radonu przy pomocy pasywnych oraz aktywnych mierników radonu, które później 

były wykorzystywane w pomiarach w budynkach mieszkalnych.  

Ważnym źródłem radonu w budynkach mieszkalnych jest podłoże, na którym posadowiony 

jest budynek. Źródłem radonu może być przypowierzchniowa warstwa gruntu lub głębiej 

położone struktury geologiczne, z których radon może być transportowany ku powierzchni, a 

następnie wnikać do wnętrz budynków mieszkalnych np. poprzez szczeliny. W ramach 

projektów badawczych finansowanych przez KBN, w których uczestniczyłem, prowadzone 

były badania dotyczące wnikania radonu do budynków [C10]. Na potrzeby prowadzonych 

badań opracowane zostały aktywne i pasywne metody pomiaru stężeń radonu w powietrzu 

glebowym [A50].  

Aby można było wykonywać kalibrację zarówno detektorów radonu, które były stosowane 

do pomiarów stężeń wewnątrz budynków oraz w powietrzu glebowym, rozpoczęto w Zakładzie 

VI prace nad modyfikacją istniejącej i budową nowej komory radonowej. Uczestniczyłem w 

unowocześnianiu i budowie komór do kalibracji mierników radonu w IFJ PAN [C7] oraz 

opracowywałem metody kalibracji mierników radonu. Ponieważ IFJ PAN nie dysponował 

kalibracyjnymi komorami radonowymi o dużej objętości, problemem była kalibracja 
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mierników takich jak np. pojemniki z węglem aktywnym, których obecność w komorze 

kalibracyjnej znacząco zmieniała wyjściowe stężenie radonu. W tym celu opracowana została 

metoda kalibracji detektorów radonu opartych na węglu aktywnym w komorze o małej 

objętości [A48, C20, P71].  

Wymagającym poznania zagadnieniem związanym z oceną występowania podwyższonych 

stężeń radonu w budynkach mieszkalnych jest rozpoznanie źródeł radonu, który może wnikać 

do budynków z podłoża geologicznego. We wstępnych badaniach prowadzonych na terenie 

aglomeracji krakowskiej stwierdzono występowanie wyższych około 2,5 razy stężeń radonu w 

budynkach mieszkalnych posadowionych w obrębie Wzgórza świętej Bronisławy, w stosunku 

do pomiarów wykonanych w budynkach wybranych jako referencyjne na obszarze miasta 

Krakowa.  

Teren aglomeracji krakowskiej jest złożony pod względem geologicznym, znajdują się tu 

utwory pochodzące z okresu karbonu oraz starsze utwory, które są przykryte skałami 

pochodzenia mezozoicznego i mioceńskiego. Występują tu liczne uskoki przecinające 

nakładające się na siebie struktury geologiczne, które mogą stanowić drogi migracji radonu z 

głębszych warstw podłoża skalnego. We współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych PAN, 

podjęte zostały badania nad poznaniem procesów przechodzenia radonu z głębiej położonych 

warstw geologicznych do warstwy przypowierzchniowej gruntu i występowania 

podwyższonych stężeń izotopów radonu Rn-222 i Rn-220 w strefach uskoków i na 

skrasowiałym podłożu. Prace te były prowadzone w aspekcie poznania zagrożeń radiacyjnych 

na przykładzie obszaru Krakowa. Na wyznaczonych poligonach pomiarowych 

przeprowadzono badania struktury gruntu przy pomocy szeregu metod geofizycznych. 

Wykonano pomiary stężeń radonu wzdłuż profili przecinających uskoki. Stwierdzono 

występowania najwyższych stężeń radonu w powietrzu glebowym bezpośrednio nad obszarami 

uskoków geologicznych i przedstawiono próbę wyjaśnienia wartości stężeń radonu poprzez 

transport przez system uskoków z głębszych warstw geologicznych [A46]. Wyniki prac 

badawczych związanych z radonem były prezentowane przeze mnie oraz pozostałych 

uczestników prac badawczych w postaci wystąpień ustnych i posterów na krajowych i 

międzynarodowych konferencjach naukowych. W trakcie, gdy zajmowałem się tematyką 

radonu, w roku 2000 w stulecie odkrycia izotopów radonu Rn-222 i Rn-220 zorganizowałem 

sesję naukową „Radon w środowisku”. Celem sesji było zaprezentowanie stanu badań nad 

radonem w różnych ośrodkach w kraju oraz wymiana doświadczeń i nawiązanie ściślejszej 

współpracy pomiędzy ośrodkami zajmującymi się pomiarami radonu w kraju. Do udziału w 

sesji zostały zgłoszone 24 referaty oraz 8 posterów.  

3.3 Optymalizacja metod pomiarowych w radiobiologii 

Do maja 2002 do marca 2004 w Zakładzie Biologii Radiacyjnej i Środowiskowej 

zajmowałem się zagadnieniami związanymi z zastosowaniami metod oceny uszkodzeń DNA 

komórek pod wpływem promieniowania jonizującego i czynników kancerogennych [P33, P48]. 
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Prace, w których uczestniczyłem dotyczyły optymalizacji wykonywania procedur 

pomiarowych wykorzystujących materiał biologiczny oraz redukcji błędów w metodzie Comet 

Asssay służącej do badania uszkodzeń wewnętrznych DNA pojedynczych komórek. 

Pracowałem też nad standaryzacją metod napromieniania i dozymetrii próbek biologicznych 

promieniowaniem X.  

3.4 Badania nad wykorzystaniem wiązek protonowej na potrzeby radioterapii 
protonowej, radiobiologii, w rozwoju metod pomiarowych oraz do testów 
odporności radiacyjnej, nie związane bezpośrednio z głównym osiągnięciem. 

Z chwilą przejścia do Samodzielnej Pracowni Ochrony przed Promieniowaniem w 2004 

roku zacząłem zajmować się zagadnieniami związanymi z radioterapią protonową. Na początku 

pracy w tej tematyce zająłem się przygotowaniami do pomiarów parametrów wiązki 

protonowej, które należało wykonać po wyprowadzeniu wiązki protonowej z cyklotronu AIC-

144 i doprowadzeniu wiązki do Hali Terapii Oka. Należało opracować metody umożliwiające 

pomiary podstawowych parametrów wiązki protonowej. Rozpocząłem wtedy prace, których 

finałem było uruchomienie pierwszych w Polsce zabiegów radioterapii protonowej 

nowotworów oka na stanowisku radioterapii przy cyklotronie AIC-144. Zagadnienia te zostały 

przedstawione w monografii pt. „Zastosowanie wiązek z cyklotronów AIC-144 i Proteus C-235 

do radioterapii protonowej nowotworów oka w IFJ PAN”. Prowadziłem też szereg prac 

związanych pośrednio z zagadnieniami przedstawionymi jako główne osiągnięcie. Były to 

zagadnienie związane z badaniami niepożądanych dawek od wiązki protonowej, 

promieniowania rozproszonego, oraz narażenia na promieniowanie X w trakcie 

pozycjonowania pacjenta na stanowisku radioterapii oka. Wyniki tych prac zostały 

przedstawione w publikacjach [A43, A39, A38, A37, A36]. Na etapie budowy stanowiska 

informacje dotyczące stanowiska radioterapii przy cyklotronie AIC-144 na wstępnych etapach 

rozwoju i badań nad wiązką były tematem publikacji [A40, A42] oraz były prezentowane na 

konferencjach międzynarodowych i krajowych. 

W tym okresie uczestniczyłem również w badaniach związanych z wykorzystaniem wiązek 

protonowych na potrzeby badań w radiobiologii, w tym oceny skuteczności biologicznej wiązki 

na stanowisku przy cyklotronie AIC-144. Prace takie były prowadzone w ramach współpracy 

z grupą radiobiologów z IFJ PAN [A3, A6, A9, A17,A21,23]. Podobne badania prowadzone 

były z grupami z Centrum Onkologii w Krakowie i z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach 

tych prac odpowiedzialny byłem za całokształt prac związanych z napromienianiem materiału 

biologicznego przy pomocy wiązki protonowej od planowania napromieniana poprzez 

przygotowanie eksperymentów i dozymetrię. Proponowałem sposoby wykonania 

napromieniania materiału, projektowałem układy do napromieniania. Wyniki badań były 

tematem publikacji [A5, A10, A11, A26, A32], były również prezentowane na konferencjach 

krajowych i międzynarodowych. 

Kolejna grupa zagadnień badawczych, w których uczestniczyłem, to badania związane z 

zastosowaniem różnych typów detektorów w pomiarach dawki od protonów, w tym badania 
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wydajności detektorów w funkcji energii. W szczególności dotyczyło to detektorów 

aktywnych, detektorów termoluminescencyjnych, detektorów alaninowych, zastosowania 

detektorów żelowych na potrzeby pomiarów w wiązkach protonowych. Prace takie były 

prowadzone zarówno w Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej [A44, A45, A35, 

A34, A30, A27, A22, A20], jak i we współpracy z grupami badawczymi z IFJ PAN [A31, A24, 

A25, A18, A19] oraz z zespołem ośrodka radioterapii protonowej nowotworów oka HZB – 

Uniwersytet Charite w Berlinie [A25], a także w ramach współpracy z ośrodkami 

zagranicznymi z Uniwersytetu Aarhus w Danii [A15, A12] oraz z instytutem Węgierskiej 

Akademii Nauk MTA EK z Budapesztu [A8].  

W ramach współpracy z zespołem z Uniwersytetu z Aarhus przygotowywałem 

napromieniania próbek biologicznych materiału komórkowego przy użyciu wiązki protonowej 

na stanowisku gantry w CCB IFJ PAN oraz w polu promieniowania źródła kobaltowego [A14]. 

Uczestniczyłem w organizacji i przygotowaniu eksperymentów związanych z badaniem 

skuteczności biologicznej skanujących wiązek protonowych, które były prowadzone na 

modelach zwierzęcych, przygotowując na potrzeby tych badań napromieniania nowotworów 

wszczepianych na nogach u myszy. Wyniki tych prac zostały przedstawione w publikacjach: 

[A2, A4, A13].  

Moja obecna działalność w części związanej z radioterapią protonową dotyczy zagadnień 

zarówno związanych z radioterapią protonową nowotworów oka jak i badań związanych z 

rozwojem metod pomiarowych na potrzeby radioterapii protonowej, a także jest związana z 

wykorzystaniem nowych technologii, takich jak druk 3D, w zastosowaniach do radioterapii 

protonowej. Uczestniczę również w badaniach naukowych związanych z rozwojem 

przestrzennie frakcjonowanej radioterapii protonowej [A7], jednym z tematów badawczych 

rozwijanych obecnie w Samodzielnej Pracowni Radioterapii Protonowej. 

Zagadnienia związane z radioterapią protonową nowotworów oka realizuję w ramach 

uczestnictwa w PTCOG w ramach podkomitetu OPTIC [A16]. W ramach współpracy w grupie 

OPTIC w 2016 roku zorganizowałem w IFJ PAN pierwsze pomiary porównawcze zestawów 

wykorzystywanych do dozymetrii referencyjnej na stanowiskach radioterapii protonowej 

nowotworów oka. W pomiarach porównawczych uczestniczyli przedstawiciele siedmiu 

ośrodków radioterapii z Europy i z USA.  

Uczestniczę również w pracach European Radiation Dosimetry Group EURADOS grupy 

roboczej Radiation dosimetry in radiotherapy (WG9). W ramach tej współpracy napromieniane 

wiązką protonową były dwuwymiarowe detektory OSL Al2O3:C:Mg [A1]. Prace te są 

kontynuowane. W ramach wspólnych prac zespołów grupy WG9 EURADOS oraz PTCOG 

podkomitetu OPTIC w 2017 zorganizowałem dozymetryczne pomiary porównawcze dla 

stanowisk radioterapii protonowej nowotworów oka. W pomiarach wykorzystane zostały 

detektory TL w postaci pastylek oraz folie TLD, detektory alaninowe, detektory RPL oraz filmy 

Gafchromic. Oprócz IFJ PAN, który przygotował detektory plastykowe TL, folie TL, detektory 

alaninowe oraz filmy Gafchromic, użyte zostały detektory przygotowane przez SCK-CEN z 




