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Recenzja dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego

dr hab. Jerzego Litniewskiego profesora nadzw. IPPT PAN w zwiqzku z postejpowaniem

o nadanie tytuhi profesora

Dr hab. Jerzy Litniewski, obecnie profesor nadzwyczajny IPPT PAN, swoj^

dzialalnosc naukowa, dydaktycznq i organizacyjn^ poswi^cil glownie inzynierii

biomedycznej, w szczegolnosci wykorzystaniu ultradzwiekow w medycynie i biologii. Jest to

niewatpliwie tematyka bardzo wazna i aktualna, o duzym znaczeniu dla diagnostyki

medycznej, a jednoczesnie ambitna z naukowego punktu widzenia.

Od ukonczenia studiow na Wydziale Fizyki UW w 1978 roku do chwili obecnej dr

Litniewski pracuje w Zakladzie Ultradzwiekow Instytutu Podstawowych Problemow

Techniki PAN, gdzie w 1990 roku obronil prace doktorskq nt. Sygnal z mikroskopu

akustycznego przy pracy poza ogniskiem i jego zastosowanie do interpretacji obrazow

biologicznych. Po doktoracie dr Litniewski kontynuuje prace badawcze dotyczace rozwoju

ultradzwiekowej techniki mikroskopowej, kierujac od 1994 roku Pracowni^ Mikroskopii

Akustycznej. Za najwazniejsze osiagni^cia naukowo-badawcze w tym czasie nalezy uznac:

• Opracowanie nowych metod pomiarow i obrazowania w mikroskopii akustycznej, w tym

optymalizacja dzialania ukladow skanujacych, glowic nadawczo-odbiorczych w zakresie

czestotliwosci do 200 MHz i ukladow sterujacych. Prace te byly publikowane w Archives

of Acoustics i umozliwily zbudowanie mikroskopow stosowanych w badaniach

biomedycznych.

• Opracowanie sposobu wyznaczania predkosci i tlumienia fali podluznej w cytoplazmie

komorki na podstawie analizy prazkow w jej mikroskopowym obrazie, co w

konsekwencji pozwala na ocene zmian ksztaltu, objetosci i wlasciwosci mechanicznych

komorki.

• Opracowanie oryginalnej metody mikroskopowej niezaleznego wyznaczania impedancji

probki i predkosci propagacji fali podluznej w materiale probki. Ta nowa metoda pomiaru

umozliwia ocen^ impedancji i predkosci fali podluznej w malych, silnie tlumiacych



probkach jakimi 34 beleczki kosci g^bczastej (m.in. Ultrasound in Medicine & Biology

2005).

Uwienczeniem tego okresu badan byla rozprawa habilitacyjna pt. Wykorzystanie fal

ultradzwiekowych do oceny zmian struhtury kosci gqbczastej, opublikowana w formie

monografii (186 str.) w 2006 roku w serii wydawniczej Prace IPPT PAN i obroniona przed

Rada Naukowa IPPT PAN.

Wyniki prac badawczych dr. J. Litniewskiego uzyskane przed habilitacj^ zostaly

rowniez przedstawione w 33 artykulach (12 z listy JCR) w 5 rozdzialach monograficznych i 3

indeksowanych (WoS) materialach konferencyjnych.

Po habilitacji dr hab. Jerzy Litniewski kontynuowal badania w zakresie zastosowania

metod ultradzwiekowych w diagnostyce medycznej. Do najwazniejszych osi^gni^c

naukowych w tym okresie zaliczam nast^puj^ce prace:

• Opracowanie metody oceny struktury kosci gqbczastej na podstawie rozpraszania fali

ultradzwiekowej, ktora umozliwia rozroznianie kosci zdrowej od kosci dotknietej

osteoporoz^. Metoda pozwala na ocene^ zagrozenia osteoporoz^ w kosciach polozonych

gleboko, takich jak np. szyjka kosci udowej. Zaproponowana metoda zostala opisana wJ

Acoust Soc Am 2011 i IEEE Trans UFFC 2012.

• Opracowanie numerycznego modelu kosci i przeprowadzenie badan symulacyjnych

rozproszonych sygnalow ultradzwiekowych przy kontrolowanych zmianach struktury

(porowatosci, grubosci beleczek) i wlasciwosci mechanicznych kosci gqbczastej.

Badania symulacyjne zostaly potwierdzone wynikami analizy sygnalow rozproszonych

rejestrowanych in-vivo w kosci pietowej (m.in. Ultrasonics 2009).

• Opracowanie metody ilosciowej oceny tkanki skornej w ktorej wykorzystano echa

ultradzwiekowe oraz histogramy ich obwiedni do wyznaczania wlasciwosci fizycznych

tkanki. Wykazano mozliwosc identyfikacji obszarow skory zmienionych chorobowo, co

zdaniem dermatologow moze bye wykorzystane w diagnostyce nowotworow skory

(Ultrasound in Med & Biol i IEEE Ultrasonic Symposium)

Tematyka badan prowadzonych przez dr hab. Litniewskiego nalezy do nowych i

perspektywicznych kierunkow inzynierii biomedycznej, a niektore wspomniane powyzej

wyniki badan stanowi^, moim zdaniem, oryginalny wklad do osiajmiec swiatowych w tej

dziedzinie.

Dorobek naukowy dr hab. Jerzego Litniewskiego po habilitacji obejmuje 30 artykulow

w czasopismach naukowych (w tym 15 z listy JCR), 6 rozdzialow w monografiach oraz 9

pozycji w indeksowanych (WoS) materialach konferencyjnych. Pewnym niedostatkiem z



punktu widzenia Ustawy z dn.14.03.2003 wg. ktorej prowadzone jest niniejsze post^powanie,

jest brak autorskiej monografii jednak brak ten jest, moim zdaniem, rekompensowany

znaczacym dorobkiem publikacyjnym w tym wspolautorstwem 11 rozdzialow w cyklu

monograflcznym ,,Acoustical Imaging" wydawanym przez Plenum Press i Springera.

Calkowity dorobek naukowy dr hab. Litniewskiego obejmuje bowiem 63 oryginalne artykuly

w czasopismach naukowych (w tym 27 z listy JCR o srednim wspolczynniku wplywu IF =

1,8), 11 rozdzialow w monografii oraz 12 pozycji w indeksowanych (WoS) materialach

konferencyjnych. Niektore z tych artykulow 53 juz wielokrotnie cytowane w literaturze

swiatowej. Wg. aktualnych danych Web of Science liczba cytowan publikacji dr.

Litniewskiego wynosi 213 a jego indeks h rowna sie 8. Przytoczone wskazniki

bibliometryczne swiadcz^ o nosiqgni$ciach naukowych znacznie przekraczajqcych

wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym" co wg. Ustawy z 2003 roku jest

wymaganiem dla kandydatow do tytulu profesora.

Wi^kszosc publikacji dr Litniewskiego to prace wspolautorskie, co dla recenzenta jest

w pelni zrozumiale, gdyz wynika z doswiadczalnego charakteru badan, co w takiej tematyce

jak wykorzystanie ultradzwi^kow w medycynie wymaga wieloosobowych zespolow

reprezentuj^cych rozne profesje i instytucje. Tym niemniej nalezy podkreslic, ze dr

Litniewski jest samodzielnym autorem w 12. artykulach a pierwszym autorem w kolejnych 6.

Z uwagi na brak oswiadczen wspolautorow trudno dokladniej okreslic udzial i role dr

Litniewskiego w publikacjach wspolautorskich. Mozna jednak uznac, ze jego rola byla

zdecydowanie wiodaca w wiekszosci prac gdzie wspolautorami s^ osoby, ktorych byl on

promotorem lub opiekunem naukowym.

Za dorobek naukowo-badawczy wg obowi^zuj^cej ustawy uwaza sie takze

zrealizowane osi^gni^cia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne. Rozpatruj^c

osi^gni^cia dr hab. Litniewskiego z tego punktu widzenia nalezy podkreslic, ze znaczna cze^c

jego prac badawczych ma istotne znaczenie praktyczne, a niektore z opracowan doprowadzily

do zbudowania urz^dzen wykorzystanych w diagnostyce medycznej. Najistotniejsze

osi^gni^cia w tym zakresie dotycza^ opracowania i wykonania:

• szeregu mikroskopow akustycznych dla roznych dlugosci fali w zakresie 30 - 200

MHz,

• systemu do pomiarow probek kosci in-vitro w trybie transmisyjnym i reflektancyjnym,

• systemu do badan in-vivo kosci pi^towej w trybie transmisyjnym i reflektancyjnym,



• skanera do badan in-vivo kosci poiozonych gleboko, w szczegolnosci szyjki kosci

udowej.

Oryginalnosc niektorych rozwi^zan technicznych zostala potwierdzona przyznaniem

patentu (Urzaxlzenie do wytwarzania sprezystych fal powierzchniowych) i zgloszeniem

patentowym (Ultradzwiekowy sposob diagnostyki osteoporozy oraz urz^dzenie do realizacji

tego sposobu). Wspomniane powyzej osi^gniecia inzynierskie i ich zastosowanie w

medycynie stanowa^ moim zdaniem, bardzo istotny wklad do dorobku dr hab. Litniewskiego

rekompensujacy dodatkowo wspomniany brak ,,profesorskiej" monografii i slabsze

osi^gniecia dydaktyczne.

Dr Jerzy Litniewski uczestniczyl bardzo aktywnie w pracach naukowo - badawczych

prowadzonych w ramach projektow badawczych KBN i MNiSzW. Byl kierownikiem osmiu,

a glownym wykonawc^ szesciu, zakonczonych projektow badawczych poswieconych

budowie roznego typu mikroskopow akustycznych oraz opracowaniu metodyki

ultradzwiekowego pomiaru wlasciwosci kosci i diagnostyki osteoporozy. Uczestniczyl takze

w czterech projektach miedzynarodowych w ramach programow Unii Europejskiej oraz

National Research Council (USA).

Obecnie dr Litniewski kieruje trzema projektami badawczymi realizowanymi w swojej

Pracowni Mikroskopii Akustycznej ktorych tematyka dotyczy:

• aparatury ultradzwiekowej do badania i obrazowania struktury tkankowej narzadow

czlowieka (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka),

• ultrasonograficznej diagnostyki osteoporozy w szyjce kosci udowej (NCN),

• wykorzystania metody apertury syntetycznej w ultrasonograficznym obrazowaniu

tlumienia w strukturach tkankowych (NCN).

Wspomniana duza liczba realizowanych projektow badawczych swiadczy o zaangazowaniu w

dzialalnosc badawcz^ i umiejetnosci pozyskiwania srodkow na badania naukowe. Ma to

obecnie fundamentalne znaczenie w kierowaniu zespolem badawczym.

Dzieki swej duzej aktywnosci zawodowej dr Litniewski zyskal sobie uznanie w

srodowiskach naukowych zagranica^ o czym swiadczy jego wieloletnia wspolpraca ze

znanymi osrodkami naukowymi: Drexel University (USA), University of Florence i Piezo

Institute (Europejski Instytut Materialow i Urzadzen Piezoelektrycznych), a takze udzial we

wspomnianych wczesniej projektach miedzynarodowych. Dr Litniewski jest czlonkiem

European Acoustic Association, Piezo Institute, czlonkiem komitetow naukowych

cyklicznych konferencji Acoustical Imaging i Open Seminar on Acoustics oraz recenzentem



czasopism naukowych z listy JCR: IEEE Trans. Ultrasonics Ferroelectrics & Frequency

Control, Ultrasonics, Archives of Acoustics.

Dr hab. Jerzy Litniewski od pocz^tku swej pracy zawodowej jest zwiazany z

instytutem naukowym a nie z uczelniami i dlatego jego dzialalnosc dydaktyczna dotyczy

glownie opieki i ksztaicenia miodej kadry naukowej. Byl dotychczas promotorem dwoch

zakonczonych prac doktorskich: dr Hanny Piotrzykowskiej nt. ,,Wyznaczanie parametrow

skory ludzkiej in-vivo za pomocq ultradzwiekow wysokiej czestotliwosci" i dr. Ziemowita

Klimondy nt. ,,Obrazowanie tlumienia fal ultradzwiekowych w tkance miekkiej". Obecnie

jest promotorem doktorantki mgr Lucyny Cieslik przygotowuj^cej prace doktorsk^ nt. ,,Ocena

stanu szyjki kosci udowej poprzez analize ech ultradzwiekowych" oraz opiekunem

naukowym dwoch magistrow przygotowujacych sie do wszczecia przewodow doktorskich.

Mozna wiec oczekiwac, ze wkrotce obroniq sie nast^pni doktoranci dr Litniewskiego.

Dr hab. J. Litniewski prowadzil sporadycznie zapraszane wyklady i zajecia ze

studentami dotycz^ce glownie mikroskopii akustycznej i wykorzystania tej techniki w

ultradzwiekowej defektoskopii i badaniach diagnostycznych kosci. Odbywalo sie to zarowno

kraju (Wydzial Fizyki UW, Szkola Nauk Scislych, Centrum Doskonalosci ABIOMED,

Uniwersytet Bydgoski) jak i zagranic^ (Uppsala University).

Od 2007 roku dr hab. J. Litniewski jest czlonkiem Rady Naukowej Instytutu

Podstawowych Problem6w Techniki PAN a w 2011 zostal wybrany na cztonka Komitetu

Akustyki PAN.

Reasumuj^c przedstawion^ ocene stwierdzam z przekonaniem, ze dr hab. Jerzy

Litniewski w ci^gu swej pracy zawodowej prowadzil i prowadzi nadal bardzo aktywna^

dzialalnosc naukow^ w zakresie wykorzystania ultradzwiekow w medycynie i biologii. W

swej pracy uzyskal powazne i oryginalne wyniki naukowe publikowane w pracach o zasiegu

swiatowym, przyczynil sie istotnie do opracowania i zbudowania urz^dzeh wykorzystanych w

diagnostyce medycznej oraz cieszy sie uznaniem w srodowiskach naukowych w kraju i

zagranic^. Dlatego tez uwazam, ze wniosek Rady Naukowej Instytutu Podstawowych

Problemow Techniki PAN o nadanie dr hab. Jerzemu Litniewskiemu tytulu naukowego

profesora jest w pelni uzasadniony i zasluguje na poparcie.


