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Sprawozdanie z kursu ESTRO
„Basic Clinical Radiobiology”
W dniach 17-21 paêdziernika 1999 roku odby∏ si´ w Gdaƒsku kurs „Podstawy radiobiologii klinicznej”, zorganizowany pod patronatem ESTRO (European Society for Therapeutic Radiology and Oncology) przez Klinik´ Onkologii
i Radioterapii Akademii Medycznej przy wspó∏pracy Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz dzi´ki dotacji Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, któremu tà drogà uczestnicy kursu sk∏adajà serdeczne podzi´kowania. Organizacj´ tego
presti˝owego kursu powierzono gdaƒskiej klinice ju˝ po
raz trzeci – poprzednie odby∏y si´ w roku 1997 (Brachyterapia) i w roku 1998 (Radioterapia oparta na wynikach
badaƒ klinicznych).
Kurs zgromadzi∏ 69 uczestników z Polski oraz 53 z 22
krajów. Jego uczestnikami byli lekarze radioterapeuci
oraz fizycy zatrudnieni w oÊrodkach onkologicznych. Kierownikiem naukowym by∏ prof. A. van der Kogel z Holandii; a pozosta∏ymi wyk∏adowcami byli: F. Stewart i A. Begg
z Holandii, M. Baumann i R. Guttenberger z Niemiec, M.
Joiner z Wielkiej Brytanii oraz prof. B. Maciejewski i doc.
M. Waligórski z Polski.
Pierwszy dzieƒ kursu rozpoczà∏ wyk∏ad na temat strategii poprawiajàcych skutecznoÊç radioterapii, z uwzgl´dnieniem trzech g∏ównych aspektów: skrócenia ca∏kowitego czasu leczenia poprzez zastosowanie przyspieszonego
frakcjonowania, zwi´kszenia dawki na guz (radioterapia
konformalna) i zmniejszenia niedotlenienia zmian nowotworowych (poprawa przep∏ywu krwi lub zastosowanie
hiperbarii czy preparatów farmakologicznych – nimorazol,
tirapazamina). Przedstawiono równie˝ poj´cie komórek
klonogennych i zapoznano uczestników ze sposobami pomiaru frakcji komórek prze˝ywajàcych. Dok∏adnie omówiono zjawisko proliferacji guza nowotworowego
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na komórki aktywnie dzielàce
si´, nie proliferujàce i utrat´ komórkowà, wyjaÊniajàc
wp∏yw poszczególnych parametrów na kinetyk´ wzrostu
guza. Nast´pnie omawiano mechanizmy przeciwnowotworowego dzia∏ania promieniowania jonizujàcego. Szczegó∏owo przedstawiono cechy biologiczne dwóch g∏ównych rodzajów tkanek: hierarchicznej i elastycznej, zwracajàc uwag´ na odmiennoÊç wywo∏ywanych w nich
odczynów popromiennych. Podczas omawiania zale˝noÊci
pomi´dzy dawkà a ca∏kowitym czasem leczenia, niezwykle
obrazowe by∏o zestawienie czasu leczenia pacjentów
w jednym z oÊrodków niemieckich – jeÊli w trakcie napromieniania przypada∏y Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia lub

Wielkanocy, Êredni czas leczenia by∏ o oko∏o 10 dni d∏u˝szy ni˝ normalnie. Dzieƒ zakoƒczy∏ si´ warsztatami, podczas których uczestnicy, podzieleni na grupy zale˝nie od
stopnia przygotowania, mogli wyjaÊniç swoje wàtpliwoÊci
w tej dziedzinie. Wieczorem odby∏o si´ spotkanie integrujàce uczestników kursu. Kolejny dzieƒ rozpoczà∏ si´ od
omówienia wra˝liwoÊci poszczególnych narzàdów na promieniowanie jonizujàce oraz kolejnoÊci pojawiania si´
i nasilania odczynów popromiennych w zale˝noÊci od rodzaju tkanki, dawki frakcyjnej i ca∏kowitej. PodkreÊlone
zosta∏o du˝e znaczenie niedawno odkrytych komórek progenitorowych w OUN, które mogà odpowiadaç za powtórnà mielinizacj´, jeÊli dawka na t´ okolic´ nie przekroczy∏a 60 Gy. Kolejnym tematem by∏y podstawy teoretyczne modelu liniowo-kwadratowego. Przedstawiono tak˝e
teoretyczne podstawy niekonwencjonalnych metod radioterapii: przyspieszonego frakcjonowania i hiperfrakcjonowania. Omówiono skutecznoÊç biologicznà tych metod oraz wyniki prospektywnych klinicznych badaƒ z ich
zastosowaniem. Popo∏udnie poÊwi´cone by∏o çwiczeniom,
w których ka˝dy uczestnik móg∏ zastosowaç w praktyce
model liniowo-kwadratowy, u˝ywany do obliczania dawek równowa˝nych przy ró˝nych metodach frakcjonowania. Wieczorem uczestnicy kursu mieli mo˝liwoÊç zwiedzania Starego Miasta i zakoƒczenia dnia w mi∏ej atmosferze
gdaƒskiego pubu.
Trzeci dzieƒ rozpoczà∏ si´ od przedstawienia wyników badaƒ z zastosowaniem radio- i chemioterapii w ró˝nych sekwencjach i w ró˝nych lokalizacjach nowotworu.
Omówiono te˝ zjawisko efektu tlenowego oraz potencjalne mo˝liwoÊci zmniejszenia niedotlenienia guza nowotworowego. Tematem kolejnego wyk∏adu by∏a rola testów
predykcyjnych w radioterapii, ich ewentualne znaczenie
w indywidualizacji leczenia oraz aktualny stan badaƒ w tej
dziedzinie. Wydaje si´, ˝e wartoÊç kliniczna obecnie dost´pnych testów predykcyjnych jest ograniczona. Z pewnoÊcià konieczne sà dalsze badania celem opracowania nowych parametrów okreÊlajàcych wra˝liwoÊç nowotworu
na napromienianie. Nocne zwiedzanie zamku w Malborku by∏o dla wielu uczestników jednà z wi´kszych atrakcji
kursu.
Najwa˝niejszym tematem kolejnego dnia by∏a tolerancja tkanek zdrowych w przypadku koniecznoÊci ich
ponownego napromieniania. Szczególnie interesujàce by∏o tak˝e przedstawienie obecnego stanu badaƒ w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów oraz perspekty-
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Wyk∏adowcy i organizatorzy kursu; od
lewej: prof. Albert van der Kogel,
dr Adrian Begg, dr Michael Joiner,
lek. med. Krzysztof Konopa,
prof. Michael Baumann,
dr Roland Guttenberger
i prof. Jacek Jassem.
W pierwszym rz´dzie: lek. med. Rafa∏
Dziadziuszko i dr Fiona Stewart.

wy zastosowania tej wiedzy do poprawienia skutecznoÊci
radioterapii. Szczegó∏owo omówiono efekt obj´toÊci napromienianej oraz zwiàzane z tym zagadnieniem zalety radioterapii konformalnej. Podczas warsztatów klinicznych
szczególnà uwag´ zwrócono na sytuacje kliniczne, w których istnieje ryzyko przekroczenia dawki tolerancji danego narzàdu. Najcz´Êciej przytaczanym przyk∏adem by∏a tu niezwykle istotna w codziennej praktyce dawka tolerancji dla rdzenia kr´gowego. Na podstawie doÊwiadczeƒ
oÊrodków holenderskich nale˝a∏oby przyjàç, ˝e dotychczas przyjmowana dawka tolerancji dla rdzenia kr´gowego w wysokoÊci 45 Gy mog∏aby byç podwy˝szona do oko∏o 50 Gy. W cz´Êci warsztatowej ˝ywà dyskusj´ wywo∏a∏y
kwestie zwiàzane z utrzymaniem odpowiedniego re˝imu
czasowego napromieniania oraz strategii post´powania
leczniczego w kontrowersyjnych przypadkach. Przedmiotem zaj´ç w ostatnim dniu kursu by∏o napromienianie
korpuskularne z zastosowaniem protonów i neutronów.
Tradycyjnie podsumowaniem kursu by∏ test sprawdzajàcy wiedz´ uczestników oraz anonimowa ankieta,
w której uczestnicy ocenili jego poziom merytoryczny i organizacyjny. W zgodnej opinii zespo∏u wyk∏adowców,
przedstawicieli ESTRO, a przede wszystkim s∏uchaczy,
tegoroczny kurs zyska∏ bardzo wysokà ocen´. Jego wysoki poziom merytoryczny i sprawna organizacja, podkreÊlane wielokrotnie przez naszych goÊci, pozwoli∏y na nawiàzanie nowych kontaktów naukowych oraz ugruntowa∏y
pozycj´ gdaƒskiego oÊrodka w gronie liczàcych si´ w Europie oÊrodków radioterapii.
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