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Sprawozdania • Reports
Sprawozdanie z mi´dzynarodowej konferencji naukowej
„Wspó∏czesne Osiàgni´cia w Onkologii”
W dniach od 6 do 8 listopada 2003 r. odby∏a si´ w Poznaniu mi´dzynarodowa konferencja naukowa nt.:
„Wspó∏czesne Osiàgni´cia w Onkologii”. Wspó∏organizatorami konferencji oprócz Wielkopolskiego Centrum
Onkologii by∏y równie˝: Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Immunologiczne, Fundacja „Geny ˚ycia” oraz
Katedra Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Wiodàcymi tematami konferencji by∏y zagadnienia
w zakresie: leczenia skojarzonego chorób nowotworowych, nowoczesnej diagnostyki i taktyki leczenia nowotworów z intencjà zachowania narzàdów, rozwoju technologii leczenia nowotworów, immunologii nowotworów,
jakoÊci us∏ug medycznych w onkologii oraz epidemiologii
nowotworów. Obrady prowadzone by∏y w j´zyku polskim
i angielskim.
W zjeêdzie wzi´∏o udzia∏ ok. 800 uczestników. Zaproszono 130 wyk∏adowców z kraju i z zagranicy. W sk∏ad
grupy zagranicznych wyk∏adowców weszli profesorowie:
Harry Bartelink, Jean Chavaudra, Angus Dalgleish, Andre Eckard, Germanie Heeren, Ginette Marinello, Jens
Overgaard, Pierre Scalliet, Peter Schlag, David Ian Thwaites i Paul Van Hautte.

Ceremonia rozpocz´cia konferencji odby∏a si´
w dniu 6 listopada 2003 r. w Auli Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Wyk∏ady inauguracyjne wyg∏osili: prof. Harry Bartelink „Towards treatment tailoring in
breast cancer” oraz prof. Witold Zatoƒski „Epidemiologia
chorób nowotworowych i skutecznoÊç walki z rakiem
w Polsce”. Po wyk∏adach goÊcie wys∏uchali koncertu muzyki klasycznej.
Program naukowy konferencji rozpoczà∏ si´ w piàtek
7 listopada 2003 r. od sesji "State of Art". Wyk∏ad pt. „Od
konwencjonalnej przeci´tnoÊci do modelowania dawki
przy pomocy metod molekularnych i obrazowych w leczeniu skojarzonym nowotworów” wyg∏osi∏ prof. Bogus∏aw Maciejewski. Nast´pnie toczy∏y si´ równoleg∏e sesje plenarne z zakresu diagnostyki molekularnej i radioterapii. Po czym rozpocz´∏y si´ sympozja tematyczne:
diagnostyka molekularna i podstawy molekularne nowotworu, post´py w ginekologii, radioterapia i radiobiologia,
post´py w chirurgii onkologicznej.
Po po∏udniu rozpocz´∏y si´ Sesje Warsztatowe, podczas których uczestnicy zaprezentowali zg∏oszone i zakwalifikowane do prezentacji prace. Tematyka sesji obejmowa∏a: zagadnienia diagnostyki molekularnej i podstaw
molekularnych nowotworów; psychologia w onkologii;
radioterapia; post´py w chirurgii onkologicznej; leczenie

UroczystoÊç 50-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Stojà od lewej: Andrzej Nowakowski – Wojewoda Wielkopolski, Leszek Sikorski – Minister
Zdrowia, prof. Czes∏aw Wojnerowicz – za∏o˝yciel Centrum Onkologii – odznaczony Krzy˝em
Komandorskim, dr Janina Gumowska-Przybora – odznaczona Krzy˝em Kawalerskim, dr hab.
Julian Malicki – dyrektor Centrum Onkologii.
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nowotworów jamy ustnej, gard∏a i krtani; zagadnienia radioterapii i fizyki medycznej; immunologia nowotworów;
zagadnienia prawne w ochronie zdrowia w Êwietle obowiàzujàcego prawa, Europejskiej Konwencji Biotycznej, Kodeksu Etyki Lekarskiej, warunków kulturowych i rosnàcej
ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa; epidemiologia nowotworów
w Polsce oraz aspekty finansowania szpitalnictwa onkologicznego.
Dzieƒ zakoƒczy∏a uroczystoÊç z okazji 50-lecia utworzenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, która odby∏a si´ w Teatrze Wielkim im. Stanis∏awa Moniuszki.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in. Minister Zdrowia
Leszek Sikorski, Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski Marsza∏ek Województwa Wielkopolskiego Stefan Miko∏ajczak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny, Arcybiskup Metropolita Poznaƒski ks. Stanis∏aw Gàdecki, którzy wr´czyli ordery i odznaczenia zas∏u˝onym pracownikom Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Na zakoƒczenie Akademii zaproszeni goÊcie wys∏uchali fragmentu opery Giuseppe Verdiego „Ernani”.
Sobotni program konferencji rozpoczà∏ si´ sesjà State of Art. Wyk∏ad pt. „Sentinel Lymphnode Biopsy in different tumor entities” przedstawiony zosta∏ przez prof.
Petera Schlag’a. Po sesji prof. Pawe∏ Murawa w imieniu
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej wr´czy∏
prof. Peterowi Schlag’owi dyplom honorowego cz∏onka
Towarzystwa. Nast´pnie odbywa∏y si´ równolegle prowadzone Sesje Plenarne, poÊwi´cone: post´pom w terapii
molekularnej i komórkowej oraz post´pom w chirurgii
onkologicznej. W czasie popo∏udniowych sympozjów tematycznych omawiano zagadnienia z zakresu: terapii molekularnej, radioterapii i fizyki medycznej, histopatologii
oraz leczenia skojarzonego nowotworów g∏owy i szyi.

Wa˝nym akcentem konferencji by∏a sesja „Young
Scientists’ Forum”, której g∏ównym celem by∏o zach´canie
m∏odych naukowców do publicznego przedstawiania
wczesnych osiàgni´ç w∏asnego dorobku naukowego oraz
promowanie ich prac na forum mi´dzynarodowym. Grono zaproszonych goÊci z zagranicy oceni∏o prezentacj´
dziewi´ciu uczestników, poruszajàcych m.in. zagadnienia
z dziedziny radioterapii, radiobiologii i fizyki radiacyjnej.
W obu sesjach dla ka˝dego uczestnika przewidziano 10
min. na przedstawienie zagadnienia oraz 10 min. na dyskusje. Prace prezentowane by∏y wy∏àcznie w j´zyku angielskim. Ostatnim punktem programu konferencyjnego
by∏a sesja plakatowa, na której zaprezentowano 186 prac.
Zwyci´zcami w kategorii „Najlepszy Plakat” zostali:
El˝bieta Nowicka z Gliwic, Piotr Gut z Warszawy i Jacek Ga∏ecki z Warszawy, w kategorii „Najlepsze wystàpienie ustne” – w dziedzinie immunologii i diagnostyki
molekularnej – Eliza Kwiatkowska z Poznania, w dziedzinie chirurgii – Piotr ¸aski z Poznania, a w dziedzinie
radioterapii – Krzysztof Âlosarek z Gliwic, w kategorii
„Young Scientists’ Forum” – Dorota GabryÊ z Gliwic, Tomasz Rutkowski z Gliwic i Tomasz Piotrowski z Poznania.
Ogó∏em w konferencji wzi´∏o udzia∏ 800 osób, w tym
130 goÊci, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Nades∏ano
355 streszczeƒ. Do sesji ustnych zakwalifikowano 93 prace. Patronat medialny nad konferencjà obj´li: „Rzeczpospolita”, „G∏os Wielkopolski”, „S∏u˝ba Zdrowia” oraz telewizja regionalna „TVP3”.
Mgr Ma∏gorzata Twardochleb
Wielkopolskie Centrum Onkologii
w Poznaniu

Sprawozdanie z konferencji ECCO 12
W dniach 20–24 wrzeÊnia 2003 r. odby∏a si´ w Kopenhadze 12 Europejska Konferencja Onkologiczna ECCO 12.
Konferencje te odbywajà si´ cyklicznie co dwa lata, a poprzednia mia∏a miejsce w 2001 roku w Lizbonie. Liczba
uczestników konferencji stale wzrasta; w tym roku do Kopenhagi przyjecha∏o a˝ 10144 lekarzy, piel´gniarek
i przedstawicieli przemys∏u farmaceutycznego z wielu krajów, w tym 182 z Polski. Konferencja ECCO 11, która
odby∏a si´ dwa lata temu w Lizbonie, zgromadzi∏a 8128
uczestników. Tradycyjnie w konferencji wzi´∏y udzia∏ tak˝e piel´gniarki, przy czym ich obrady odbywa∏y si´ w oddzielnych sesjach.
Konferencja zosta∏a zorganizowana w po∏o˝onym
poza centrum miasta Bella Center. Sesje prowadzone by∏y jednoczeÊnie w wielu salach wyk∏adowych, co nieuchronnie zmusza∏o do wybierania tych najbardziej interesujàcych i rezygnacji z innych, cz´sto równie wartoÊciowych.

W sesjach dotyczàcych raka p∏uca wa˝ne miejsce
znalaz∏y doniesienia dotyczàce leków oddzia∏ujàcych
w ró˝ny sposób na sygna∏y przenoszone przez naskórkowy
receptor wzrostu (EGFR). We wst´pnych wynikach badania randomizowanego, przedstawionego przez dr R. Rosella, u chorych otrzymujàcych chemioterapi´ (winorelbina i cisplatyna) z dodatkiem cetuximabu stwierdzono wy˝szy odsetek remisji (59%) ni˝ u chorych otrzymujàcych
wy∏àcznie chemioterapi´ (36%). Badanie to nie jest jeszcze zakoƒczone, planowane jest w∏àczenie oko∏o 30 kolejnych chorych. Doktor U. Getzameier przypomnia∏ wyniki dwóch badaƒ II fazy (IDEAL 1 i IDEAL 2), w których oceniano skutecznoÊç gefitinibu u chorych
poddanych wczeÊniej chemioterapii z powodu zaawansowanego, niedrobnokomórkowego raka p∏uca. Odsetek
odpowiedzi na leczenie wyniós∏ w badaniu IDEAL 1:
12%, a w badaniu IDEAL 2: 9%. Ze wzgl´du na niskà
toksycznoÊç tej formy leczenia i wygodnà, doustnà drog´
podawania, gefitinib mo˝e staç si´ wartoÊciowà terapià
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u chorych na niedrobnokomórkowego raka p∏uca, u których wyczerpano mo˝liwoÊci leczenia chemicznego.
W trakcie sesji plenarnej przedstawiono wyniki badania IALT (International Adjuvant Lung Cancer Trial),
prezentowane po raz pierwszy przez dr T. Le Chevalliera
podczas tegorocznej konferencji ASCO w Chicago. Badanie to dotyczy roli uzupe∏niajàcej chemioterapii u chorych operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka p∏uca. Pod wp∏ywem chemioterapii (3 do 4 cykli schematu opartego na cisplatynie) stwierdzono zarówno
d∏u˝szy czas ca∏kowitego prze˝ycia, jak i d∏u˝szy czas do
wznowy, w porównaniu z wy∏àcznà obserwacjà. Podobne
wyniki uzyskano w badaniu japoƒskim, w którym stosowano uzupe∏niajàce leczenie preparatem UFT. Problem pooperacyjnej chemioterapii chorych operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka p∏uca mia∏ byç przedmiotem, oczekiwanej z du˝ym zainteresowaniem, debaty
pomi´dzy dr N. Tachter (g∏os przeciw) oraz dr T. Le Chevalier (g∏os za). Niestety awaria zasilania, która na kilka
godzin sparali˝owa∏a ca∏à Kopenhag´, spowodowa∏a tak˝e przerw´ w obradach i uniemo˝liwi∏a przeprowadzenie
tej ciekawie zapowiadajàcej si´ sesji.
W sesjach poÊwi´conych nowotworom przewodu pokarmowego przedstawiono wyniki kilku istotnych badaƒ
randomizowanych. W badaniu przeprowadzonym przez
Grup´ Nowotworów Przewodu Pokarmowego EORTC
oceniono efekt dodania irinotekanu do standardowego
schematu, z∏o˝onego z 5-fluorouracylu (5-Fu) i Leukoworyny (Lv), u chorych na zaawansowanego raka jelita
grubego. W grupie chorych otrzymujàcych irinotekan
stwierdzono znamiennie wy˝szy odsetek odpowiedzi na leczenie. W grupie tej d∏u˝szy by∏ tak˝e ca∏kowity czas prze˝ycia, choç efekt ten utrzymywa∏ si´ jedynie do 28 miesiàca obserwacji. Autorzy badania sugerujà, ˝e schemat z∏o˝ony z 5-Fu, Lv oraz irinotekanu powinien staç si´
standardem leczenia w tej grupie chorych. W wielooÊrodkowym badaniu, przedstawionym przez dr C. Topham
(MOSAIC trial), porównano wyniki leczenia uzupe∏niajàcego standardowym schematem 5-Fu/Lv ze schematem
oxaliplatyna/5-Fu/Lv (FOLFOX) u chorych operowanych
z powodu raka jelita grubego. Czas do wznowy u chorych
otrzymujàcych schemat FOLFOX by∏ znamiennie d∏u˝szy,
a ryzyko nawrotu ni˝sze o 23%. Efekt ten obserwowano
zarówno u chorych operowanych w II, jak i w III stopniu
zaawansowania nowotworu. W badaniu przeprowadzonym przez UK Upper GI Clinical Studies Group
(MAGIC trial) chorzy na raka ˝o∏àdka lub dolnego odcinka prze∏yku byli przydzielani losowo do grupy leczonej
wy∏àcznie operacyjnie lub do operacji skojarzonej z chemioterapià przed i pooperacyjnà (epirubicyna, cisplatyna
i 5-Fu). W grupie chorych leczonych w sposób skojarzony
stwierdzono d∏u˝szy czas do nawrotu nowotworu oraz
wy˝szy odsetek przeprowadzonych resekcji radykalnych.
Sesj´ zakoƒczy∏a debata dotyczàca wartoÊci pooperacyjnej
radiochemioterapii u chorych leczonych operacyjnie z powodu raka ˝o∏àdka. Wzi´li w niej udzia∏ dr J. MacDonald

(g∏os za) oraz dr C. Van deVelde (g∏os przeciw). Wyniki
opublikowanego w 2001 roku badania, wskazujàcego na
lepsze rokowanie u chorych otrzymujàcych uzupe∏niajàcà
radiochemioterapi´ (MacDonald i wsp. N Engl J Med,
vol 345: 725-730), przyj´te by∏y w Europie z pewnà rezerwà, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych spowodowa∏y wprowadzenie radiochemioterapii pooperacyjnej jako standardowego post´powania u chorych na raka ˝o∏àdka. Zdaniem dr C. Van deVelde lepsze rokowanie u tych
chorych mo˝na uzyskaç poprzez popraw´ jakoÊci leczenia
chirurgicznego, a leczenie uzupe∏niajàce ma wàtpliwà
wartoÊç.
W sesji poÊwi´conej nowotworom piersi dr M. Marty przedstawi∏a badanie porównujàce leczenie docetakselem z udzia∏em trastuzumabu u chorych na rozsianego
raka piersi z ekspresjà receptora HER2. U chorych leczonych z udzia∏em trastuzumabu stwierdzono wy˝szy odsetek odpowiedzi na leczenie, d∏u˝szy czas do progresji
i d∏u˝szy czas prze˝ycia ca∏kowitego. Podobne wyniki uzyskano wczeÊniej w innym badaniu, z zastosowaniem pakliakselu. Wyniki te potwierdzajà wysokà skutecznoÊç po∏àczenia taksoidów i trastuzumabu w pierwszorazowym
leczeniu chorych na rozsianego raka piersi. Dr P. Ravdin
przedstawi∏ badanie porównujàce docetaksel (100 mg/m2)
i paklitaksel (175 mg/m2) w drugim rzucie leczenia chorych na rozsianego raka piersi. Zarówno czas do progresji,
jak i czas prze˝ycia ca∏kowitego by∏y d∏u˝sze u chorych leczonych docetakselem (odpowiednio 5,7 i 3,6 miesi´cy,
p<0,0001 i 15,4 i 12,7 miesi´cy, p=0,03), ale leczenie to
zwiàzane by∏o z wy˝szà toksycznoÊcià.
W sesji prac nagrodzonych przez FECS/AJC dr J.
Overgaard przedstawi∏ koƒcowe wyniki badania duƒskiego DAHANCA. W badaniu tym oceniono wp∏yw skrócenia czasu radioterapii na wyniki leczenia raka regionu
g∏owy i szyi. Leczenie konwencjonalne (pi´ç frakcji w tygodniu) porównano z leczeniem obejmujàcym 6 frakcji
tygodniowo. Przyspieszona radioterapia pozwoli∏a na
zwi´kszenie udzia∏u pi´cioletnich wyleczeƒ miejscowych
(odpowiednio 67% i 58%, p=0,01) oraz wyd∏u˝enie czasu prze˝ycia zwiàzanego z chorobà. Nie stwierdzono jednak znamiennych ró˝nic w prze˝yciu ca∏kowitym. Wyniki
te spowodowa∏y zmian´ standardu leczenia chorych na
raka krtani i gard∏a w duƒskich oÊrodkach onkologicznych.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono z koniecznoÊci jedynie niektóre z ciekawych doniesieƒ konferencji ECCO 12. Tym, którzy chcieliby poznaç szczegó∏y
lub inne prezentacje, polecam stron´ internetowà
www.fecs.be/conferences/ecco12, na której mo˝na wziàç
udzia∏ w wirtualnej konferencji ECCO 12; pos∏uchaç wyk∏adów i obejrzeç przeêrocza w domowym zaciszu.
Nast´pna Europejska Konferencja Onkologiczna –
ECCO 13 odb´dzie si´ w 2005 roku w Pary˝u.
Dr med. Andrzej Badzio
Klinika Onkologii i Radioterapii
Akademia Medyczna w Gdaƒsku
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Sprawozdanie z II Kongresu World Society of Breast Health
W dniach 24–28 czerwca 2003 r. odby∏ si´ w Budapeszcie
II Kongres „World Society of Breast Health”. Organizacja
ta powsta∏a kilka lat temu, jej zadaniem – oprócz umo˝liwienia wymiany poglàdów i wiedzy mi´dzy lekarzami ró˝nych specjalnoÊci – jest przedstawienie stanu wiedzy o leczeniu raka piersi szerszym kr´gom odbiorców. Tematyka
zjazdu dotyczy∏a w ca∏oÊci problemów zwiàzanych z epidemiologià, diagnostykà, leczeniem oraz badaniami genetycznymi, w odniesieniu do raka piersi.
Z badaƒ genetycznych na szczególnà uwag´ zas∏ugiwa∏y prace zwiàzane z amplifikacjà genu HER2/neu oraz
z apoptozà. PodkreÊlano rol´ lekarzy „nie onkologów”
we w∏aÊciwej diagnostyce i post´powaniu przy podejrzeniu
raka piersi. Kilka prac dotyczy∏o koniecznoÊci istnienia
infolinii dla osób zainteresowanych informacjami na temat
raka piersi, a w szczególnoÊci rodzajem badaƒ, które kobieta powinna wykonywaç w zale˝noÊci od swojego wieku.
Ka˝dego dnia odbywa∏y si´ równie˝ spotkania, na których lekarze mogli si´ podzieliç swoimi doÊwiadczeniami i wiedzà z osobami zwiàzanymi z ró˝nymi organizacjami, pomagajàcymi w walce z rakiem, upowszechniajàcymi
wiedz´ onkologicznà, dziennikarzami.
W sesjach poÊwi´conych leczeniu nie pojawi∏ si´ ˝aden prze∏om. Coraz wi´cej prac dotyczy leczenia oszcz´dzajàcego, po∏àczonego z radioterapià tylko lo˝y po guzie
i otaczajàcych jà tkanek. Metoda ta, jak na razie, znajduje si´ w fazie kontrolowanych badaƒ klinicznych i dotyczy g∏ównie kobiet w wieku powy˝ej 65 lat. Kolejnym
omawianym problemem by∏o post´powanie z chorymi,
u których w nast´pstwie zastosowania procedury w´z∏a
wartowniczego stwierdzono mikroprzerzuty w badaniu
immunohistochemicznym. Temat ten jest nadal otwarty –
czy tych chorych nale˝y dalej leczyç przy braku innych
wskazaƒ do leczenia? Je˝eli tak, to czy tylko chemicznie?
Czy równie˝ operacyjnie? Przedstawiono równie˝ prace

dotyczàce efektu kosmetycznego, sposobów drena˝u po
mastektomii oraz doÊwiadczeƒ ró˝nych oÊrodków z leczeniem oszcz´dzajàcym, procedurà w´z∏a wartowniczego,
leczeniem uzupe∏niajàcym.
O ile tematyka zjazdu by∏a wszechstronna, o tyle poziom cz´Êci przedstawianych prac, ich merytoryczna wartoÊç, pozostawia∏y niejednokrotnie sporo do ˝yczenia.
Zjazd, pomimo „ca∏ego Êwiata” w nazwie, by∏ zdominowany przez W´grów, Czechów, Turków oraz Japoƒczyków.
Ci ostatni sà organizatorami kolejnego zjazdu, planowanego na 2005 rok w Tokio. Ich sesja, dotyczàca przede
wszystkim zabiegów endoskopowych w chirurgii raka piersi, by∏a niewàtpliwie oryginalnym i ciekawym doÊwiadczeniem. Przedstawione filmy o usuni´ciu endoskopowym np. gruczolakow∏ókniaka piersi lub o endoskopii jako metodzie wspomagajàcej usuni´cie guza z∏oÊliwego
przy leczeniu oszcz´dzajàcym by∏y bardzo oryginalne,
choç – nie tylko moim zdaniem – zbyt kosztowne i czasoch∏onne.
W podsumowaniu na pewno nale˝a∏oby postawiç pytanie: czy jest sens mno˝enia towarzystw medycznych celem organizowania nowych konferencji? Czy powstanie
nowej ogólnoÊwiatowej organizacji rzeczywiÊcie s∏u˝y podnoszeniu poziomu wiedzy na temat raka piersi? Brak kilku prezenterów zg∏oszonych prac, nie zg∏oszenie si´ wielu zapowiadanych uczestników konferencji, prezentacja
tylko oko∏o po∏owy przyj´tych plakatów, poziom i sposób prezentacji wielu przedstawianych doniesieƒ sprawiajà, ˝e te pytania sà bardzo aktualne i istotne dla funkcjonowania tego typu ogólnoÊwiatowych towarzystw.
Lek. med. Robert Chmielewski
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie

