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Sprawozdania • Reports
Sprawozdanie z wizyty w Berlinie
W dniach 24-25 czerwca 2005 roku na zaproszenie Prof.
W Mohnike mia∏em mo˝liwoÊç wizyty w Diagnostisch
Therapeutisches Zentrum am Frankfurter Tor w Berlinie. Celem wizyty by∏a prezentacja mo˝liwoÊci diagnostycznych oÊrodka, a w szczególnoÊci aparatu PET-CT.
Centrum diagnostyczne dysponuje pe∏nymi mo˝liwoÊciami diagnostyki scyntygraficznej, radiologicznej oraz ultrasonograficznej. Jednak najwi´kszy nacisk po∏o˝ony jest
na wykorzystanie i zastosowanie pozytronowej (pozytonowej) emisyjnej tomografii (PET) w po∏àczeniu z klasycznà
tomografià komputerowà (CT). W ostatnich latach opracowano wiele technik zwiàzanych z tworzeniem tzw. obrazów multimodalnych, a wi´c powsta∏ych jako synteza
obrazów otrzymanych ró˝nymi technikami diagnostycznymi. Ostatnim osiàgni´ciem technicznym jest skonstruowanie skanerów umo˝liwiajàcych jednoczesnà rejestracj´
w trybie CT i PET. Zatem poprzez jedno badanie uzyskuje si´ trójwymiarowy obraz multimodalny (hybrydowy), znacznie u∏atwiajàcy i przyspieszajàcy zlokalizowanie
zmian chorobowych. ¸àczy on w sobie wyniki badania
czynnoÊciowego (PET) oraz strukturalnego (CT). Diagnostyka PET oparta jest na czynnoÊciowym metabolizmie zwiàzków deoksyglukozy znakowanej radioizotopem. Znajduje ona zastosowanie w diagnostyce neurologicznej, kardiologicznej oraz onkologicznej. Badanie to
jest stosowane szczególnie w celu stopniowania choroby

nowotworowej oraz diagnostyki z powodu podejrzenia
wznowy lub przerzutów. Znajduje zastosowanie w diagnostyce raka p∏uca szczególnie niedrobnokomórkowego, nowotworów przewodu pokarmowego szczególnie colorectum, ch∏oniaków, czerniaka, nowotworów prze∏yku,
g∏owy i szyi oraz piersi. Centrum Terapeutyczno-Diagnostyczne w Berlinie jest nowoczeÊnie wyposa˝one i urzàdzone. Umo˝liwia skorzystanie z badania PET-CT, jak
równie˝ innych badaƒ diagnostycznych. Dysponuje pe∏nym zapleczem technologicznym, umo˝liwiajàcym bezpieczeƒstwo pracy z substancjami promieniotwórczymi,
jak równie˝ personelem z du˝ym doÊwiadczeniem w ocenie wykonywanych badaƒ. Cennym uzupe∏nieniem badania jest mo˝liwoÊç dost´pu kierujàcego lekarza do badania
pacjenta poprzez Internet, po uzyskaniu indywidualnego kodu dost´pu. Badanie PET-CT jest w wielu krajach
europejskich zarejestrowane jako procedura refundowana z bud˝etu firm ubezpieczeniowych czy kas chorych –
jak to jest np. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii.
Podobna sytuacja jest w Polsce, gdzie Centrum Onkologii
w Bydgoszczy dysponuje tak˝e mo˝liwoÊcià refundowanych badaƒ.
Lek. med. Robert Chmielewski
Klinika Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie

ASCO International Development and Education Award – moje doÊwiadczenia
Dwa lata temu postanowi∏em wziàç udzia∏ w konkursie
o stypendium umo˝liwiajàce udzia∏ w Kongresie ASCO
w Chicago w 2003 r. – International Travel Grant (ITG),
obecnie nazywanym International Development and Education Award (IDEA). Wymagania dotyczàce konkursu
by∏y wysokie, lecz mo˝liwe do spe∏nienia – oprócz listy
opublikowanych prac trzeba by∏o przedstawiç dotychczasowe osiàni´cia w pracy zawodowej i naukowej oraz plan
przekazania wiedzy zdobytej w trakcie kongresu kolegom
w kraju. Du˝e znaczenie mia∏ tak˝e list rekomendacyjny
od szefa mojej macierzystej jednostki. Z pewnoÊcià najwi´kszà szans´ powodzenia majà osoby, których prace
zosta∏y zakwalifikowane do prezentacji na kongresie (chocia˝by w formie publikacji w ksià˝ce streszczeƒ). Dokumenty nale˝a∏o z∏o˝yç poprzez stron´ internetowà
www.asco.org na kilka miesi´cy przed kongresem, ju˝

w grudniu (kongresy ASCO odbywajà si´ w maju lub
czerwcu).
W marcu otrzyma∏em informacj´ o otrzymaniu grantu, wraz z listà wydarzeƒ czekajàcych mnie w czasie i po
kongresie. Na mojego opiekuna naukowego podczas kongresu wyznaczono Prof. Freda Hirscha z Uniwersytetu
w Denver. Oprócz udzia∏u w ceremonii przyznania grantów i w sesjach naukowych, mia∏em okazj´ zwiedziç Klinik´ Onkologicznà Uniwersytetu w Chicago oraz otrzyma∏em zaproszenie na trzydniowy pobyt w Uniwersytecie
w Denver (Colorado). Podczas pobytu w tym oÊrodku
pozna∏em laboratoria, w których prowadzone sà badania
nad rakiem p∏uca oraz mia∏em okazj´ towarzyszyç ówczesnemu prezydentowi ASCO – Dr. Paulowi Bunnowi
w codziennej pracy w Klinice. Zosta∏em równie˝ poproszony o wyg∏oszenie krótkiego wyk∏adu przedstawiajàce-
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go mojà prac´ prezentowanà na kongresie ASCO – poÊwi´conà ekspresji naczyniowo-Êródb∏onkowego czynnika
wzrostu i jego receptorów w raku p∏uca. Koszty mojej
podró˝y do USA, pobytu w Chicago i Denver zosta∏y
w ca∏oÊci pokryte przez ASCO.
D∏ugoterminowym efektem grantu sta∏a si´ wspó∏praca z Uniwersytetem w Colorado, gdzie obecnie przebywam na dwuletnim stypendium, pracujàc nad okreÊleniem czynników predykcyjnych odpowiedzi na inhibitory
kinazy tyrozynowej receptorów dla naskórkowego czynnika wzrostu w raku p∏uca. Co mo˝e wa˝niejsze, uwierzy∏em
tak˝e w mo˝liwoÊç powodzenia w staraniu si´ o stypendia
– w tym roku otrzyma∏em dwa stypendia: Mi´dzynarodowej Unii do Walki z Rakiem (UICC) i Mi´dzynaro-

dowego Stowarzyszenia do Badaƒ nad Rakiem P∏uca
(IASLC), które pokry∏o w znacznej cz´Êci koszty mojego
pobytu w Denver. Mia∏em równie˝ okazj´ poznaç kolegów z wielu krajów na podobnym etapie rozwoju zawodowego – z niektórymi utrzymuj´ Êcis∏e kontakty zawodowe
i towarzyskie. Obserwujàc rozwój grantu ASCO, który
traktowany jest przez organizatorów Kongresu ASCO
bardzo presti˝owo, chcia∏bym zach´ciç wszytkich Kolegów z naszego kraju do udzia∏u w konkursie – z pewnoÊcià
wiele osób ma du˝e szanse na otrzymanie tej nagrody.
Dr med. Rafa∏ Dziadziuszko
Katedra i Klinika Onkologii
i Radioterapii A M w Gdaƒsku
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Wyró˝nienia
Prof. Andrzej Ku∏akowski otrzyma∏ Honorowy Doktorat
Polskiej Akademii Medycyny oraz Medal „Medicus
Magnus". Do Akademii nale˝y 252 profesorów z 71
krajów, w tym 54 Polaków.
Prof. Tadeusz Popielà otrzyma∏ doktorat honoris causa
Akademii Medycznej w Warszawie.

Prof. Jerzy Kupiec-Weglinski, cz∏onek Rady Redakcyjnej
Nowotworów, zosta∏ wybrany na cz∏onka zagranicznego
Polskiej Akademii Nauk.

