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1. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dn. 14 marca 2003 o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, 

poz. 595 ze zm.). 

 

Cykl 5 artykułów pełnotekstowych , opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskie, 

(IF 5.475, KBN/MNiSzW 90pkt), skupiających się wokół tematyki predyspozycji 

genetycznych do raka prostaty w populacji polskiej, z uwzględnieniem charakterystyki 

epidemiologicznej, zatytułowany: 

„Ocena wpływu występowania mutacji w genie BLM c.1642C>T (Q458X) oraz wariantu 

polimorficznego pojedynczego nukleotydu (SNP) rs188140481 zlokalizowanego w 

chromosomie 8q24, na ryzyko wystąpienia raka prostaty i jego charakterystykę kliniczną w 

populacji polskiej”. 

 

Praca A: Antczak A, Wokołorczyk D, Kluźniak W, Kashyap A, Jakubowska A, Gronwald J, 

Huzarski T, Byrski T, Dębniak T, Masojć B, Górski B, Gromowski T, Gołąb A, Sikorski A, 

Słojewski M, Gliniewicz B, Borkowski T, Borkowski A, Przybyła J, Sosnowski M, 

Małkiewicz B, Zdrojowy R, Sikorska-Radek P, Matych J, Wilkosz J, Różański W, Kiś J, Bar 

K, Janiszewska H, Stawicka M, Milecki P, Lubiński J, Narod SA, Cybulski C; the Polish 

Hereditary Prostate Cancer Consortium. 

 

The variant allele of the rs188140481 polymorphism confers a moderate increase in the 

risk of prostate cancer in Polish men. 

Eur J Cancer Prev. 2014 Sep 2. 

 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współkompletowaniu licznej grupy przypadków 

kolejnych zachorowań na raka prostaty z obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego 

oraz grupy kontrolnej, przygotowaniu pełnej charakterystyki klinicznej, przeprowadzeniu 

wymaganej analizy rodowodowej (dla minimum krewnych I i II stopnia), pobraniu i 

przygotowaniu próbek do analizy molekularnej, analizie i interpretacji uzyskanych wyników, 

zebraniu i analizie piśmiennictwa oraz napisaniu manuskryptu. 

Jestem pierwszym autorem tej pracy, mój udział szacuje na 65% 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25187206
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25187206
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Praca B:  Antczak A, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Kashyap A, Narod SA, Lubiński J, 

Cybulski C; the Polish Hereditary Prostate Cancer Consortium. 

 

The Variant Allele of the rs188140481 Polymorphism Increases the Risk of Prostate 

Cancer Risk in Poland. 

 

W powstaniu tej pracy mój wkład polegał na współkompletowaniu licznej grupy przypadków 

kolejnych zachorowań na raka prostaty z obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego 

oraz grupy kontrolnej, przygotowaniu pełnej charakterystyki klinicznej, przeprowadzeniu 

wymaganej analizy rodowodowej (dla minimum krewnych I i II stopnia), pobraniu i 

przygotowaniu próbek do analizy molekularnej, analizie i interpretacji uzyskanych wyników, 

zebraniu i analizie piśmiennictwa oraz napisaniu manuskryptu. 

Jestem pierwszym autorem tej pracy, mój udział szacuje na 65 %. 

Praca C: Wojtyś P, Antczak A, Godlewski D 

Predictions of cancer mortality in Poland in 2020 

Central  European Journal of Medicine • 9(5) • 2014 • 667-675 

 

Mój wkład w powstanie tego cyklu publikacji polegał na współtworzeniu koncepcji pracy, 

analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz współudziale w napisaniu manuskryptu.  

Jestem drugim autorem tej pracy, mój udział procentowy szacuję na 30%.  

Praca D: Wojtyś P, Godlewski D, Antczak A. 

Predictions of cancer incidence in Poland in 2019. 

Central. European Journal of Medicine   8(2) 2013 185-191 

Mój wkład w powstanie tego cyklu publikacji polegał na współtworzeniu koncepcji pracy, 

analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz współudziale w napisaniu manuskryptu.  

Jestem trzecim autorem tej pracy, mój udział procentowy szacuję na 30%.  

Praca E: Godlewski D, Wojtyś P, Antczak A. 

Predictions of cancer incidence in Wielkopolska in 2018. 

Współczesna Onkologia  16(1) 2012 38-43 
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Mój wkład w powstanie tego cyklu publikacji polegał na współtworzeniu koncepcji pracy, 

analizie i interpretacji uzyskanych wyników oraz współudziale w napisaniu manuskryptu.  

Jestem trzecim autorem tej pracy, mój udział procentowy szacuję na 30%. 

 

 

Skrócone omówienie osiągnięcia 

 

Wybór podjętej przeze mnie tematyki badawczej wynika z prowadzonej od wielu lat 

współpracy w wielodyscyplinarnym zespole kliniczno – badawczym Polskiego Konsorcjum 

Dziedzicznego Raka Prostaty. Tylko dzięki takiej współpracy możliwe stało się realizowanie 

wieloośrodowych badań wymagających z jednej strony gromadzenia i opracowywania pod 

względem charakterystyki klinicznej, histopatologicznej i rodowodowej, kohort przypadków 

kolejno rozpoznawanych nowotworów – w tym wypadku raków prostaty. Z drugiej strony 

szczegółowych badań molekularnych przy pomocy coraz nowocześniejszych technik biologii 

i epidemiologii molekularnej.  

 

 

 

Ad. Praca A 

Praca ta jest pierwszym dla populacji polskiej opracowaniem, w którym przeanalizowano 

częstość występowania wariantu polimorficznego pojedynczego nukleotydu (SNP – single 

nukleotide polymorhism) rs188140481 (8q24), jego związek z ryzykiem dla raka prostaty i 

charakterystyką kliniczną tych nowotworów. Wariant ten został wytypowany jako jeden z 

kilkudziesięciu SNPs związanych z ryzykiem raka stercza w badaniach GWAS (genome wide 

assocition studies). 

W publikacji genotypowaniu poddano grupę 3491 kolejno rozpoznanych przypadków raka 

prostaty oraz grupę 1958 mężczyzn bez stwierdzonego raka prostaty. Uzyskanie tak licznych 

kohort badawczych, możliwe było dzięki wieloletniej (1999-2012) współpracy 
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wieloośrodkowej (14 ośrodków w Polsce – Szczecin, Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin, 

Zabrze, Wrocław ). 

W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że w populacji polskich mężczyzn częstość 

występowania allelu rs188140481 szacowana jest na 0,4% oraz, że obecność tego wariantu 

wiąże się z 3,6 krotnym wzrostem ryzyka dla raka prostaty. Uwzględniając powyższe dane 

oszacowano częstość tego wariantu w kolejno rozpoznanych rakach prostaty na 1 %. 

Prezentowana publikacja, łącznie z wcześniejszymi opracowaniami dla populacji polskiej 

przeprowadzonymi przez Polskie Konsorcjum Dziedzicznego Raka Prostaty, pozwala na 

wytypowanie siedmiu alleli założycielskich, w tym analizowanego w tej pracy allelu 

rs188140481 jako rekomendowanych w diagnostycznych testach dla dziedzicznej postaci raka 

prostaty. Testy tego typu jak wynika z dotychczasowych opracowań powinny być 

proponowane wszystkim mężczyznom, u których stwierdzono raka prostaty lub, którzy 

posiadają dodatni wywiad rodzinny dla raka prostaty. Wykrycie alleli związanych z ryzykiem 

umożliwia prowadzenie u pacjentów regularnych badań profilaktycznych, rekomendowanych 

już od 45 r.ż. Tak więc w przypadku omawianej publikacji można wskazać na istotny 

praktyczny aspekt uzyskanych wyników w odniesieniu do badań diagnostycznych i 

profilaktycznych  w raku stercza dla populacji polskiej. 

 

Ad. Praca B 

Przedstawione opracowanie jest  pierwszym, w którym przeanalizowano związek obecność 

heterozygotycznej mutacji Q548X w genie BLM (związanym z zespołem Blooma) z etiologią 

raka prostaty. Zespół Blooma należy do rzadkich chorób genetycznych, dziedziczonych w 

sposób autosomalnie recesywny. Za powstawanie Zespołu Blooma odpowiedzialne są 

mutacje w genie BLM (15q21.6), a kodowane przez gen białko należy do rodziny helikaz 

DNA. Białko to zaangażowane jest w procesy rozplatania podwójnej helisy DNA podczas 

transkrypcji, a także bierze udział w naprawie DNA. Mutacje genu BLM związane są z 

niestabilnością genomu, tym samym przyczyniając się do występowania różnego rodzaju 

nowotworów.  Zespół Blooma należy do rzadkich chorób genetycznych, dziedziczonych w 

sposób autosomalnie recesywny. Za powstawanie Zespołu Blooma odpowiedzialne są 

mutacje w genie BLM (15q21.6), a kodowane przez gen białko należy do rodziny helikaz 

DNA. Białko to zaangażowane jest w procesy rozplatania podwójnej helisy DNA podczas 

transkrypcji, a także bierze udział w naprawie DNA. Mutacje genu BLM związane są z 
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niestabilnością genomu, tym samym przyczyniając się do występowania różnego rodzaju 

nowotworów.   Przyczyną podjęcia tej tematyki były wcześniejsze doniesienia o związku 

pojedynczego założycielskiego allelu genu BLM (Q548X) z ryzykiem raka piersi w 

populacjach słowiańskich Europy Wschodniej [Sokolenko et al. 2012]. Ponad to wzięto pod 

uwagę dobrze udokumentowany fakt, że wiele genów predysponujących do raka piersi, 

związanych jest jednocześnie z ryzykiem dla raka prostaty. Wiadomo, że produkt białkowy 

genu BLM odpowiedzialny jest za zachowanie stabilności genomu stanowiąc jeden z 

elementów kompleksu odpowiedzialnego za naprawę uszkodzeń w DNA, do którego należy 

również kluczowe dla ryzyka dziedzicznego raka piersi białko BRCA1.  

W celu oceny znaczenia w/w mutacji w genie BML dla ryzyka raka prostaty, w 

omawianej publikacji poddano genotypowaniu kohortę 3491 kolejno rozpoznanych 

przypadków raka prostaty oraz 2604 mężczyzn bez zdiagnozowanego raka prostaty. Poza 

analizą częstości występowania mutacji Q548X BLM, w publikacji porównano wybrane 

cechy kliniczne takie jak rok życia pacjenta w którym rozpoznano raka prostaty, poziom PSA 

w momencie diagnozy, stopień Gleasona, stopień kliniczny  nowotworu w momencie 

diagnozy, przeżywalność jak i wywiad rodzinny dla raka prostaty w grupie nosicieli i nie-

nosicieli analizowanej mutacji. Podejście takie pozwoliło na kompleksową ocenę udziału 

badanej mutacji w etiologii raka prostaty w populacji polskiej. 

Uzyskane w przedstawionej pracy wyniki pozawalają na wnioskowanie, że mutacja Q548X w 

genie BML nie jest patogeniczna dla raka prostaty w populacji polskiej. Uzyskane wyniki 

pozwalają więc wykluczyć analizowaną mutację z grona zmian genetycznych włączonych do 

panelu analizowanego w ramach tzw. testu predyspozycji do raka prostaty.  

Ad. Praca C, Praca D 

Podejmując się tematyki związanej z epidemiologią molekularną raka prostaty, praca 

poświęcona jest analizie trendów umieralności na nowotwory, uwzględniając raka stercza, w 

populacji polskiej, co stanowi konieczne tło powyższych analiz. Mając świadomość, że za 

umieralność na nowotwory złośliwe odpowiada z jednej strony struktura demograficzna, która 

w Polsce ze względu na starzenie się społeczeństwa ulega zmianom niekorzystnym w 

odniesieniu do raka prostaty, z drugiej wpływ istotnych dla poszczególnych typów 

nowotworów czynników ryzyka, przedstawione w w/w publikacji analizy mają istotne 

znaczenie praktyczne. Jak wynika z przeprowadzonych analiz prognostycznych, wśród 

mężczyzn rak prostaty będzie trzecią przyczyna zgonów z powodów onkologicznych, z 



7 
 

przewidywanym wzrostem liczby przypadków zgonów z tego powodu z 3897 (7,5%) 

obserwowanych w latach 2006-2010 do 4833 (8,3%) przewidywanych w 2020 roku. Należy 

jednak zauważyć, że przewidywany  wzrost śmiertelności z powodu raka prostaty (24%), jest 

niższy niż należałoby oczekiwać biorąc po uwagę przewidywany wzrost wskaźników 

zapadalności (98%). Sytuacja taka może wynikać z coraz bardziej skutecznych metod 

leczenia raka prostaty oraz z pozytywnych efektów oportunistycznych programów 

profilaktycznych opartych o badania  PSA, pozwalających na wykrywanie wczesnych lepiej 

rokujących stadiów choroby. Wydaje się jednak, że ciągle, na co również wskazują dane 

epidemiologiczne istnieje grupa przypadków raka prostaty o złym rokowaniu, które nie 

odnoszą istotnych korzyści z prowadzonych działań skryningowych. Tym bardziej 

uzasadnione wydaje się poszukiwanie dotychczas niewykorzystywanych w praktyce 

klinicznej i definiowaniu grup ryzyka raka prostaty, genetycznych czynników ryzyka dla tego 

nowotworu. 

Ad. Praca E 

Praca poświęcona jest analizie trendów umieralności na nowotwory, uwzględniając raka 

stercza, w populacji  z regionu Wielkopolski. W regionie Wielkopolski podobnie jak w Polsce 

starzenie się społeczeństwa doprowadza do zmian niekorzystnych w odniesieniu do raka 

prostaty. Przedstawiony w publikacji wpływ istotnych dla poszczególnych typów 

nowotworów czynników ryzyka i ich analizy mają istotne znaczenie praktyczne. Jak wynika z 

przeprowadzonych analiz prognostycznych w regionie Wielkopolski podobnie jak w całej 

Polsce, rak prostaty wśród mężczyzn będzie trzecią przyczyna zgonów z powodów 

onkologicznych 

Podsumowanie 

Zestawione powyżej publikacje, w rozumieniu osiągnięcia, wpisują się w niezwykle 

intensywnie rozwijający się od kilkunastu lat kierunek badań populacyjnych w  chorobach 

nowotworowych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej. Praktyczne 

implikacje badań z zakresu epidemiologii molekularnej nowotworów, w tym przypadku raka 

prostaty, będą przypuszczalnie miały swoje odzwierciedlenie w opracowaniu celowanych 

programów profilaktycznych przez co umożliwią wczesną diagnostykę przypadków 

uwarunkowanych genetycznie. Można także oczekiwać, że podobnie jak pokazują przykłady 

innych nowotworów złośliwych, również, w tym przypadku wiedza ta przyczyni się do 

rozwoju strategii leczenia zindywidualizowanego w raku prostaty. Liczebność analizowanych 
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w ww publikacjach kohort, ich szczegółowa charakterystyka rodowodwo – kliniczna oraz 

wieloośrodkowy charakter badań jest unikatowy i jak dotychczas są to pierwsze i jedyne 

opracowania dla populacji polskiej w tym zakresie. 

 

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowych 

 

Moja aktywność naukowa koncentrowała się w zasadniczej części wokół kilku grup 

tematycznych: genetyki, zastosowania sztucznej inteligencji w urologii,  powikłań 

urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych,  epidemiologii nowotworów, urologii 

dziecięcej i pediatrii, urologii onkologicznej, uroginekologii. 

1. Genetyka 

W 2006 roku nawiązałem trwająca do dziś współpracę z Zakładem Genetyki i Patomorfologii 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Międzynarodowym Centrum Nowotworów 

Dziedzicznych w Szczecinie, kierowanym przez Profesora Jana Lubińskiego. Tym samym 

rozpocząłem  badania naukowe, których głównym celem była ocena powiązania 

predyspozycji genetycznych z charakterystyką kliniczną raka gruczołu krokowego. Jako 

członek Polskiego Konsorcjum Dziedzicznego Raku Prostaty przez wiele lat uczestniczyłem 

w zbieraniu materiału biologicznego do badań genetycznych oraz przygotowaniu i 

opracowaniu danych klinicznych od pacjentów z rakiem prostaty, a także brałem czynny 

udział w przygotowaniu grupy kontrolnej, kohort liczących łącznie kilka tysięcy przypadków.  

Efektem tych działań są 4 prace, w których jestem współautorem. Prace te jako pionierskie na 

świecie i jedyne w tak szerokim zakresie przeprowadzone w populacji polskiej odnoszą się do 

częstości występowania wybranych mutacji i wariantów polimorficznych w genach 

predyspozycji do nowotworów oraz ich związku z obrazem klinicznym raka prostaty. 

W pracy: „An inherited NBN mutation is associated with poor prognosis prostatę cancer” 

przeanalizowano wybrane mutacje w genach: BRCA1 (5382insC, 4153delA, C61G), CHEK2 

(1100delC, IVS2+1G>A, del5395, I157T), NBN (NBS1) (657del5),  typowane jako mutacje 

mogące zwiększać ryzyko wystąpienia raka prostaty. Grupa badana liczyła 3750 kolejno 

rozpoznanych raków prostaty, grupa kontrolna 3956 przypadków bez tego nowotworu. Dla 

mutacji w genie NBN/NBS1 (657del5) OR =2,5; P=0,0003, dla mutacji w genie CHEK2 

łącznie OR=1,9; P<0,0001, natomiast dla wybranych mutacji założycielskich w genie BRCA1 
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w populacji polskiej łącznie, nie stwierdzono asocjacji ich występowania z ryzykiem raka 

prostaty – OR=0,9; P=0,8. 

Istotnym z punktu widzenia klinicznego efektem tej pracy, była obserwacja, że raki prostaty u 

nosicieli mutacji w genie NBN są bardziej agresywne i związane z gorszym rokowaniem 

(HR=1,85; P=0,008), a pięcioletnie przeżycie dla chorych nosicieli wyniosło 49% w 

kontekście 72% dla chorych nie nosicieli. 

Przedstawione w tej pracy dane mają konkret znaczenie praktyczne w spersonalizowanej 

prewencji i leczeniu raka prostaty. 

 

W pracy: „ The G84E Mutation in the HOXB13 Gene is Associated With an Increased Risk 

of Prostate Cancer in Poland” oszacowano częstość występowania i związek z ryzykiem 

raka prostaty mutacji G84E w genie HOX13, konkretnie w populacji polskiej, po 

wcześniejszych opublikowanych danych dla populacji północnoamerykańskiej, w której 

zmiana ta związana jest z ok 20 krotnym życiowym ryzykiem tego nowotworu. 

Badaniem przeprowadzonym w populacji polskiej objęto 3515 chorych na raka prostaty i 

2604 osób z grupy kontrolnej, w badaniu wyodrębniono ponad to grupę chorych na raka 

prostaty z dodatnim dla raka prostaty wywiadem rodzinnym. W pracy wykazano, że mutacja 

G84E w genie NBN w populacji polskiej związana jest z istotnie wyższym ryzykiem raka 

prostaty OR=5.0; P=0,008 i OR=8,8; P=0,005 dla chorych z dodatnim dla raka prostaty 

wywiadem rodzinnym, jednak jest to ryzyko niższe niż w populacji północnoamerykańskiej. 

Ponad to częstość występowania tej zmiany jest niska i oszacowana została na 0,6% w grupie 

chorych i 0,1% w grupie kontrolnej. 

Uzyskane w tej pracy wyniki mają istotne znaczenie praktyczne, podkreślają rolę wywiadu 

rodzinnego w szacowaniu ryzyka oraz wskazują na istotne różnice populacyjne. 

Praca: „ The presence of prostatę cancer at biopsy is predicted by a numer of genetic 

variants” jest kolejną pracą z obszaru badań nad oceną przydatności danych z zakresu 

epidemiologii molekularnej w praktyce klinicznej. W pracy przeanalizowano przydatność 

obecności wybranych zmian genetycznych typu SNPs (zmian polimorficznych pojedynczego 

nukleotydu), w przewidywaniu wyniku biopsji gruczołu krokowego pod kątem wykrycia raka 

prostaty. Badaniem objęto grupę 4548 mężczyzn, u których wykonano biopsję gruczołu 

krokowego z powodu podwyższonego poziomu PSA lub nieprawidłowego wyniku badania 
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DRE.  U wszystkich z grupy badanej przeprowadzono genotypowanie pod kątem obecności 

wybranych 11 zmian typu SNP. U 1834 (40,3%) mężczyzn z badanej grupy rozpoznano w 

wyniku wykonanej biopsji raka prostaty. Korelację z wyselekcjonowanymi zmianami typu 

SNPs oceniano dla poszczególnych SNPs niezależnie i w kombinacjach. Pozytywną asocjację 

z rakiem stercza uzyskano w przypadku 5 spośród 11 badanych SNPs, przy czym ryzyko 

wykrycia raka było tym większe im większa była liczba alleli związanych z ryzykiem.  

Przedstawione w pracy wyniki, mimo, że nie mogą być rekomendowane na tym etapie do 

rutynowego stosowania w praktyce klinicznej, pokazują nowe kierunki badań nad 

potencjalnymi czynnikami ryzyka. 

2. Zastosowanie sztucznej inteligencji w urologii 

Praca jest podsumowaniem własnych doświadczeń z zastosowaniem metody zbiorów 

przybliżonych w weryfikacji wskazań do leczenia kamicy układu moczowego. Podstawę tego 

doświadczenia klinicznego stanowi teoria zbiorów przybliżonych stworzona przez polskiego 

uczonego prof. Zbigniewa Pawlaka z Politechniki Warszawskiej i ogłoszona w1982 roku. 

Metoda ta oparta jest na technice analizy danych wywodzących się ze sztucznej inteligencji, 

szczególnie wygodna do oceny systemów jakościowych. Z powodzeniem jest stosowano do 

rozwiązywania problemów medycznych. W mojej pracy zbiór danych oparty jest na analizie 

500 losowo wybranych chorych opisanych przy pomocy 26 atrybutów przedoperacyjnych 

(dane z wywiadu ,badań laboratoryjnych, rtg, usg) oraz 2 klasyfikacji opisujących chorych po 

zabiegu. Znalazłem istotne atrybuty opisujące chorych z kamicą moczową i mające wpływ na  

wskazania do zabiegu ESWL oraz końcowy efekt leczenia. Ustaliłem zależności 

przyczynowo-skutkowe między istotnymi atrybutami a wynikami leczenia opisanymi 

klasyfikacją. Na tej podstawie stworzono reguły decyzyjne, mające na celu opracować system 

doradczy ( duże znaczenie praktyczne ) w kwalifikowaniu do leczenia, rokowaniu, 

prognozowaniu wyników leczenia. 

Wyniki mojego doświadczenia w leczeniu kamicy układu moczowego i ich weryfikacja 

metodą zbiorów przybliżonych mogą być wykorzystane do budowy bazy danych i wiedzy dla 

komputerowego systemu doradczego. Badając nowego chorego z kamicą system brałby pod 

uwagę najbardziej istotne atrybuty z punktu widzenia ich najbliższej zależności przyczynowo-

skutkowej z efektami leczenia. Posłużyłoby to rozwiązywaniu problemów klinicznych w 

leczeniu chorych na kamicę moczową przy pomocy ESWL. Badanie te były podstawą mojej 

rozprawy doktorskiej.  
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3. Ocena powikłań urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych 

 

Celem mojej pracy była retrospektywna ocena częstości występowania powikłań 

urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych i ich charakteru. Powikłania 

urologiczne są nadal częstym powikłaniem zabiegów chirurgii naczyniowej. Postanowiłem 

przeprowadzić badania kontrolne chorych operowanych w latach 2000-2003 w Klinice 

Chirurgii Naczyń Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Protokół 

badania obejmował ankietę dotyczącą jakości życia po zabiegu chirurgicznym uwzględniającą 

trudności z mikcją, oceniałem występowanie zakażenia układu moczowego, oraz 

wykonywałem  badanie przedmiotowe i ultrasonograficzne oceniające stan układu 

moczowego. W doświadczeniu wzięło udział 259 pacjentów. Wzrost liczby wykonywanych 

zabiegów wszczepienia protez naczyniowych sprawia że, większa jest również liczba 

powikłań urologicznych. Wskazuje to na konieczność szukania rozwiązań, który umożliwią 

uniknięcie tego powikłania.  

4. Epidemiologia 

W wyniku podjętej współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 

Poznaniu kierowanym przez dr Dariusza Godlewskiego jestem współautorem opracowań z 

dziedziny epidemiologii nowotworów złośliwych. Opracowane dane obrazują i po włączeniu 

modeli statystycznych  prognozują sytuację epidemiologiczną w zakresie zachorowalności i 

umieralności z powodu nowotworów złośliwych. Poprzez wyróżnienie i opisanie znanych 

czynników ryzyka, kładąc nacisk na zaprezentowanie najnowszych dostępnych danych z 

zakresu epidemiologii molekularnej nowotworów oraz dziedzicznych form nowotworów 

złośliwych zwracamy uwagę na profilaktykę i możliwość skutecznego zapobiegania 

nowotworom. Prace te ukazały się postaci cyklu.  Cykl ten został dobrze przyjęty i stał się 

przewodnikiem w zakresie epidemiologii dla innych lekarzy specjalistów. 

Zagadnienia odnoszące się do epidemiologii omówiłem w publikacjach załącznik 4 C pozycja 

7. 
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5. Urologia dziecięca i pediatria 

Nabywane doświadczenie zawodowe i moje zainteresowania leczeniem schorzeń układu 

moczowego u dzieci zaowocowały współpracą dr Pawłem Krollem z Kliniki Chirurgii, 

Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.   

Fascynacja nowymi możliwościami niesionymi przez nowoczesne techniki i technologię, a 

szczególnie dynamiczny rozwój farmakoterapii spowodowały moje zainteresowania 

dotyczące rozwiązań mało inwazyjnych z zastosowaniem nowych preparatów 

farmakologicznych. Podjęta została przez nasz zespół próba oceny skuteczności selektywnych 

alfa-blokerów w leczeniu spastyczności zwieraczy u dzieci z pęcherzem neurogennym czy 

zastosowanie solifenacyny u dzieci z pęcherzem neurogennym poniżej 6 roku życia. 

Innym kierunkiem działań było zastosowanie nowych możliwości jakie daje toksyna 

botulinowa i jej wykorzystanie do powiększanie pojemności pęcherza neurogennego z przy 

pomocy metod endoskopowych. Wykazaliśmy bezpieczeństwo i skuteczność tych metod, 

podkreślając ich zalety. Prace te są pracami pionierskimi. 

Na podstawie własnego doświadczenia oraz  przeglądu najnowszych osiągnięć z tego zakresu 

porównaliśmy różne procedury diagnostyczne i systemy kontroli urologicznej i nefrologicznej 

dzieci z pęcherzem neurogennym. Zaproponowaliśmy  algorytm  diagnostyczny dla dzieci z 

dysfunkcją pęcherza neurogennego. 

Moje zainteresowania pediatrią nie tylko ograniczały się do urologii dziecięcej. Byłem 

członkiem zespołu pod kierownictwem Profesora Jarosława Walkowiaka zajmującego się 

pacjentami z mukowiscydozą. Wynikiem tej współpracy są prace omawiające wykorzystanie 

w diagnostyce nowoczesnych metod obrazowania ultrasonograficznego i rezonansu 

magnetycznego 

Zagadnienia odnoszące się do mojego doświadczenia z urologią dziecięcą i pediatrą  

przedstawione są publikacji załącznik 4 C pozycje 8-9, 12-13,15-17  i  doniesieniach 

zjazdowych załącznik 13-18. 

 

 

6. Urologia onkologiczna 
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Jednym z bardzo ważnych badawczych zagadnień jakich się podjąłem dotyczyło miejscowo-

zaawansowanego raka stercza oraz raka stercza w stadium przerzutowym. Wraz z 

wprowadzeniem radioterapii konformalnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu 

nawiązałem współpracę z profesorem Piotrem Mileckim, kierownikiem Zakładu Radioterapii 

I. Powyższa współpraca zaaoowocowała szeregiem publikacji naukowych, a co jest bardzo 

istotne umożliwiła maksymalne wykorzystanie dostępnych metod leczenia miejscowego 

(leczenie operacyjne, radioterapia) oraz leczenia systemowego (hormonoterapia, 

chemioterapia, leczenie izotopami). Dało to szansę leczenia dużej grupie chorych 

z Wielkopolski, ale także i województwa lubuskiego. Ponadto efektem tej współpracy było 

zapoczątkowanie cyklicznych spotkań onkologów z Wielkopolski ze środowiskiem 

urologicznym Wielkopolski oraz województwa lubuskiego. W 2013 roku wspólnie 

z zespołem profesora Piotra Mileckiego opracowaliśmy projekt prospektywnego badania 

klinicznego mającego za jeden z celów ocenę przydatności określania liczby krążących 

komórek raka stercza (circulating cancer cells), ilości mikrojądrowego RNA (microRNA) 

oraz ekspresji wybranych białek biorących udział w regulacji cyklu komórkowego. 

 

Spośród publikacji które były wynikiem współpracy z onkologami z Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii należałoby wymienić następujące: 

1. Milecki T, Antczak A, Kwias Z, Milecki P. The use of luteinizing hormone-releasing 

hormone analogues is still an indispensable element of therapy in castrate-resistant 

prostate cancer. Contemp Oncol 2014;18(2):85-9. doi: 10.5114/wo.2014.42723. 

Jednym z naukowych celów powyższej publikacji była synteza wiedzy dotyczącej aktualnej 

strategii leczenia wielodyscyplinarnego przerzutowego raka stercza. Analiza wyników 

dostępnych badań randomizowanych wykazała, że u chorych, u których wprowadzane jest 

leczenie cytostatykami lub terapia lekami hormonalnymi drugiej generacji nadal należy 

kontynuować terapię hormonalną.  

2. Bączyk M, Milecki P, Pisarek M, Gut P, Antczak A, Hrab M. A prospective 

randomized trial: a comparison of the analgesic effect and toxicity of 153Sm 

radioisotope treatment in monotherapy and combined therapy including local external 

beam radiotherapy (EBRT) among metastatic castrate resistance prostate cancer 

(mCRPC) patients with painful bone metastases. Neoplasma 2013;60(3):328-33. doi: 

10.4149/neo_2013_044. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24966789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24966789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24966789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23374004
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W kolejnej publikacji podjąłem się wspólnie z onkologami oceny efektywności 

przeciwbólowej oraz objawów ubocznych leczenia przerzutów do kości z wykorzystaniem 

terapii izotopowej skojarzonej z napromienianiem z wiązek zewnętrznych. Przeprowadzone 

badania własne udowodniły hipotezę, że leczenie skojarzone jest bardziej efektywne aniżeli 

samodzielna radioterapia. Ponadto należy zaznaczyć, że leczenie skojarzone nie zwiększa 

intensywności objawów ubocznych.  

3. Milecki P, Antczak A, Martenka P, Kwias Z. What is the possible role of PSA 

doubling time (PSADT) and PSA velocity (PSAV) in the decision-making process to 

initiate salvage radiotherapy following radical prostatectomy in patients with prostate 

cancer?  Cent European J Urol. 2011;64(2):67-70. doi: 10.5173/ceju.2011.02.art3. 

W powyższej pracy podjąłem się analizy przydatności kinetyki PSA w procesie decyzyjnym u 

chorych, u których wystąpiło niepowodzenie biochemiczne po radykalnej prostatektomii. 

Pomimo obiecujących danych klinicznych nadal jednak brak wiarygodnej walidacji tego 

parametru opisującego pośrednio biologię raka stercza. W związku z tym, nie możemy 

powszechnie stosować kinetyki PSA jako głównego czynnika predykcyjnego, czy 

prognostycznego w grupie chorych z rakiem stercza. 

 

4. Milecki P, Martenka P, Antczak A, Kwias Z. Radiotherapy combined with hormonal 

therapy in prostate cancer: the state of the art. Cancer Manag Res 2010;2:243-53. doi: 

10.2147/CMR.S8912. 

W powyższej pracy dokonałem analizy zalet i wad skojarzonego leczenia (hormonoterapia 

+ radioterapia,  hormonoterapia + brachyterapia). W pracy przeprowadzono analizy 

danych pochodzących z badań klinicznych w odniesieniu do wszystkich podgrup ryzyka 

raka stercza. W podsumowaniu stwierdziłem, że kojarzenie leczenia hormonalnego z 

napromienianiem z wiązek zewnętrznych zwłaszcza w grupie chorych o wysokim ryzyku 

progresji jest powszechnie udokumentowane. Natomiast leczenie skojarzone z 

brachyterapią generalnie nie ma uzasadnienia. 

 

Milecki P, Baczyk M, Skowronek J, Antczak A, Kwias Z, Martenka P. Benefit of whole 

pelvic radiotherapy combined with neoadjuvant androgen deprivation for the high-risk 

prostate cancer. J Biomed Biotechnol. 2009; 2009:625394. doi: 10.1155/2009/625394. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24578866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24578866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24578866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24578866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21188116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21188116
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19859572
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19859572
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19859572
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W pracy udowodniłem, że leczenie skojarzone obejmujące wstępną hormonoterapię i 

napromienianie układu chłonnego miednicy przekłada się na zwiększenie czasu do progresji 

biochemicznej oraz progresji klinicznej raka stercza.  

 

7. Uroginekologia 

Duża liczba zabiegów z zakresu urologii ginekologicznej, które są standardowo wykonywane 

w Katedrze i Klinice Urologii w Poznaniu i nabyte w ten sposób doświadczenie oraz 

inspiracja mojego nauczyciela Profesora Zbigniewa Kwiasa doświadczonego klinicysty i 

naukowca stały się motywacją do opracowania najważniejszych i najczęściej występujących 

schorzeń urologicznych mających znacznie w ginekologii i położnictwie. Przedstawione 

zostały przeze mnie także schematy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego oraz 

metody leczenia operacyjnego.  

Założonym przez mnie wyjściowym celem dla, którego postanowiłem przekazać 

doświadczenie dotyczące posiadanych umiejętności, z uwzględnieniem dużej różnorodności 

zabiegów i ich rodzaju, że przyczyni się ono w zdobywaniu wiedzy w zabiegach z zakresu 

uroginekologii. Szczególne moje zainteresowanie obejmowało tematy związane, z 

podstawowymi zabiegami urologicznymi pomocnymi w ginekologii, zakażeniami układu 

moczowego, zastosowaniem  laparoskopii w leczeniu powikłań urologicznych, oraz zabiegi 

stosowane w ginekologii i położnictwie. W zakresie położnictwa zająłem się  wpływem ciąży 

i porodu na układ moczowy, występowaniem powikłań urologicznych podczas porodu i 

zagadnieniami związanymi z przeszczepem nerki a ciążą. 

Efektem tych zainteresowań naukowych są rozdziały mojego autorstwa w podręcznikach  

„Ginekologia” pod redakcją Zbigniewa Słomki i „Operacje położnicze” pod redakcją 

Grzegorza Bręborowicza.  
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4. Osiągnięcia dydaktyczne w zakresie popularyzacji nauki 

 

Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych konferencji krajowych i 

międzynarodowych 

  

 

26-29.9.1996 członek komitetu organizacyjnego, XXVI Kongresu Naukowego Polskiego 

Towarzystwa Urologicznego, Poznań 

22-24.06.2006 współprzewodniczący sesji, XXXVI Kongresu Naukowego Polskiego 

Towarzystwa Urologicznego, Sesja Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu, 

Poznań, 

28.11.2008 przewodniczący sesji: BPH i ED, Urologia 2008 – standardy postępowania, 

najnowsze doniesienia, Poznań, 

25.4.2012 członek komitetu naukowego, Warsztaty Multidyscyplinarne dotyczące 

postępowania w leczeniu raka gruczołu krokowego, Poznań 

13-15.10.2012 współprzewodniczący sesji, XLII Kongresu Naukowego Polskiego 

Towarzystwa Urologicznego, Miscellanea, Łódź, 

7-8.12.2012  współorganizator i członek komitetu naukowego spotkania, przewodniczący 

sesji, Uro-Onko 2012 Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna, Poznań, Temat wiodący 

– rak pęcherza moczowego, 

15.11.2013 przewodniczący komitetu organizacyjnego i członek komitetu naukowego 

spotkania, przewodniczący sesji, II Wielkopolska Konferencja Uro-Onkologiczna, Poznań, 

Temat wiodący – rak gruczołu krokowego, 

2012-2014 Konsultant Wojewódzki ds. Urologii dla Województwa Wielkopolskiego 
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2004 - nadal Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa 

Urologicznego 

 

 

 

Udział w projektach badawczych i udzielone patenty 

1.10.2008 - 31.12.2011 Numer projektu PBZ-MNiSW-05/I/2007/02  Ocena możliwości 

zwiększenia efektywności populacyjnych badań przesiewowych raków piersi, jelita grubego i 

prostaty poprzez zastosowanie testów DNA wykrywających zwiększone genetyczne 

predyspozycje do tych nowotworów 

Kierownik projektu –Prof. Jan Lubiński 

Patent 

Sposób i zestaw do wykrywania agresywnego raka prostaty o złym rokowaniu” oznaczonego 

numerem P 401 271 z dnia 17-10-2012. 

Mój wkład w powstanie tego patentu polegał na  współudziale w stworzeniu koncepcji i 

zebraniu materiału klinicznego, analizie i interpretacji wyników. Mój udział procentowy 

szacuję na 3%. 

 

Działalność dydaktyczna 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzę zajęcia 

dydaktyczne: 

- z zakresu urologia na Wydziale Lekarskim ( rok V ) 

- z zakresu urologia na Wydziale Anglojęzycznym dla cyklu szkolenia 5-letniego i 4-letniego 

- wykłady z zakresu urologia dla Wydziału Lekarskiego ( rok V ) 

- 2012 i 2014 Poznań, organizator i kierownik naukowy „Warsztatów ultrasonografia w 

urologii” . Warsztaty obejmowały cykl wykładów (6 wykładowców) i część praktyczną. 
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Uczestniczyło 26 urologów. Warsztatom, o których akredytację wystąpiłem do PTU, 

przyznano 12 punktów w systemie CME-CPD. 

- 2008 – 2011 Poznań, współorganizator  „Warsztatów ultrasonografia w urologii”  

 

 

5.  Działalność naukowa 

1. Oryginalne prace pełnotekstowe w czasopismach z Listy Filadelfijskiej: 12 (IF 29.293, 

KBN/MNiSW  286)  

2.  Oryginalne prace pełnotekstowe w czasopismach spoza Listy Filadelfijskiej: 23 

(KBN/MNiSW 79) 

3. Opis przypadku w czasopismach z Listy Filadelfijskiej: 1 (IF 0,786, KBN/MNiSW  15)  

4.  Opis przypadku w czasopismach spoza z Listy Filadelfijskiej: 3 (KBN/MNiSW 10) 

5. Rozdziały w podręcznikach międzynarodowych : 1  

6.  Rozdziały w podręcznikach krajowych: 6 

7. Prace popularno-naukowe: 4 

8. Publikacje w suplementach czasopism z IF: 2 (IF 1.043, KBN/MNiSW  22) 

9. Publikacje w suplementach czasopism: 1 

10. Sprawozdania z konferencji naukowych i inne: 26 (KBN/MNiSW 15) 

11. Prezentacje kongresowe zagraniczne: 12 

12. Prezentacje kongresowe krajowe: 54 

13. Liczba cytowań według bazy Web of Science (WoS) na dzień 30.9.2014: 99 

14. Index Hirscha według bazy Web of Science (WoS) na dzień 30.9.2014: 5  

 

Lista publikacji w załączeniu (Załącznik ). 

Lista prezentacji kongresowych w załączeniu (Załączniki ). 

Analiza bibliometryczna dorobku naukowego potwierdzona przez Bibliotekę Główną 

Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu w załączeniu (Załącznik ). 
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