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Sprawozdania • Reports
Sprawozdanie z II ¸ódzkich Dni Onkologicznych
Oddzia∏ ¸ódzki Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
organizuje ka˝dego roku regionalnà konferencj´ naukowo-szkoleniowà dla onkologów oraz lekarzy zainteresowanych tematykà onkologicznà. Od dwóch lat ta najwi´ksza
w regionie impreza funkcjonuje pod nazwà ¸ódzkich Dni
Onkologicznych. W tym roku zyska∏a ona rang´ szczególnà: patronat honorowy nad nià obj´li J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi prof. Andrzej Lewiƒski,
Przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego PTO prof. Marian
Reinfuss i Redaktor Naczelny dwumiesi´cznika Nowotwory Journal of Oncology prof. Edward Towpik.
Drugie ¸ódzkie Dni Onkologiczne odby∏y si´
w dniach 4-6 marca 2004 r. w salach konferencyjnych Stacji Nowa Gdynia k/¸odzi oraz Hotelu Grand w ¸odzi.
We czwartek 4 marca, w Nowej Gdyni, po raz pierwszy w historii ¸O PTO, odby∏o si´ Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe dla Piel´gniarek, przygotowane specjalnie dla Nich. Nikt nie jest tak blisko chorych na nowotwór
jak piel´gniarki, nikt nie zna tak dobrze ich potrzeb, a ich
wk∏adu w opiek´ i proces leczenia nie mo˝na niedoceniaç. Sympozjum rozpocz´∏o si´ wyk∏adem Dyrektora Instytutu Piel´gniarstwa UM w ¸odzi, prof. Józefa Kobosa
pt.: „Piel´gniarka, lekarz, pacjent partnerami w opiece
onkologicznej”. Wyk∏adowca przede wszystkim zwróci∏
uwag´ na zmieniajàcy si´ model sprawowania opieki medycznej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych,

model, w którym piel´gniarka uzyskuje coraz wi´kszà autonomi´, stawia jà przed znacznie powa˝niejszymi zadaniami, i jest ona przez to obarczona nieporównywalnie
wi´kszà odpowiedzialnoÊcià. Model ten prawdopodobnie stopniowo, ale systematycznie b´dzie przyjmowany
w Polsce. Przedmiotem kolejnego wyk∏adu, przedstawionego przez dr Ew´ Borowiak, by∏o nakreÊlenie problemów, jakie stajà przed piel´gniarstwem onkologicznym
w XXI wieku. Po zapoznaniu uczestniczek Sympozjum
z epidemiologià nowotworów w Polsce oraz oczekiwanymi trendami zachorowalnoÊci i umieralnoÊci, pani doktor
nakreÊli∏a zakres zadaƒ, jakie wspó∏czesna onkologia stawia przed piel´gniarkami, zwracajàc szczególnà uwag´
na rol´ piel´gniarek w edukacji zdrowotnej chorych i spo∏eczeƒstwa. Rozwini´ciem i uzupe∏nieniem tego zagadnienia by∏ ostatni wyk∏ad, przedstawiony przez dr Janusza
Piekarskiego, z Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM w ¸odzi, pt.: „Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi i jego uzasadnienie naukowe”. G∏ównym przes∏aniem wyk∏adu by∏o wskazanie, ˝e jeÊli b´dziemy prowadziç bardziej zdrowy tryb ˝ycia, wtedy b´dzie mo˝liwa
poprawa stanu zdrowia, w tym zapobieganie wielu chorobom nowotworowym. Po krótkiej, merytorycznej dyskusji,
uczestnicy udali si´ na uroczystà kolacj´, w czasie której
dyskutowano na temat swoich nawyków ˝ywieniowych,
aktywnoÊci fizycznej i stylu ˝ycia, podkreÊlajàc zgodnoÊç

GoÊcie II ¸DO. Na pierwszym planie Cz∏onkowie Honorowi O¸ PTO,
twórcy ∏ódzkiej onkologii: prof. Olga Mioduszewska, dr Ryszard Sosiƒski, doc. Bogus∏aw Krawczyk
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wybranego menu z zaleceniami Europejskiego Kodeksu
Walki z Chorobami Nowotworowymi.
W sobot´ 6 marca, w salach konferencyjnych Hotelu
Grand, odby∏a si´ konferencja naukowo-szkoleniowa dla
lekarzy. Tegorocznym tematem przewodnim by∏y mi´saki
tkanek mi´kkich. Podobnie jak rok wczeÊniej zobaczyliÊmy
w ¸odzi czo∏ówk´ polskich onkologów. Na zaproszenie
¸O PTO przyby∏a z Belgii prof. Maria D´biec-Rychter,
która wyg∏osi∏a wyk∏ad inauguracyjny pt.: „Imatinib – celowana terapia w chorobach nowotworowych”. Pani profesor nakreÊli∏a podstawy genetyczne rozwoju mi´saków
przewodów pokarmowego oraz molekularne mechanizmy dzia∏ania leku. W przyst´pny sposób przedstawi∏a
uzasadnienie zró˝nicowania dawkowania imatinibu, wskazujàc na genetyczne ró˝nice poszczególnych podtypów
GIST-ów.
Do tradycji naszych spotkaƒ nale˝y uhonorowanie
tych onkologów, którzy zaznaczyli swój wk∏ad w rozwój
onkologii w regionie ∏ódzkim. Wyrazem naszego dla nich
szacunku jest przyznanie godnoÊci Cz∏onka Honorowego
¸O PTO, wr´czenie dyplomu i z∏otej odznaki naszego
Towarzystwa. W tym roku nadano godnoÊç Cz∏onków Honorowych ¸O PTO trzem lekarzom, twórcom ∏ódzkiej
onkologii: prof. Oldze Mioduszewskiej, doc. Bogus∏awowi Krawczykowi i dr Ryszardowi Sosiƒskiemu. To w∏aÊnie Oni w latach pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia organizowali pierwsze poradnie onkologiczne w ¸odzi, w oparciu o które powsta∏ potem ¸ódzki Regionalny OÊrodek
Onkologii. Pe∏ne wzruszeƒ spotkanie po latach by∏o okazjà do wspomnieƒ. W oparciu o te wspomnienia spróbujemy odtworzyç histori´ onkologii ∏ódzkiej.
Drugà sesj´ otworzy∏ wyk∏ad prof. Radzis∏awa Kordka, dotyczàcy patomorfologii mi´saków. W dalszej cz´Êci
wyk∏adu doc. W∏odzimierz Ruka przedstawi∏ podstawowe
zasady rozpoznawania i leczenia mi´saków tkanek mi´kkich oraz zasady post´powania w mi´sakach zr´bu przewodu pokarmowego. W sesji trzeciej wys∏uchaliÊmy wyk∏adu doc. Macieja Krzakowskiego na temat leczenia systemowego w mi´sakach tkanek mi´kkich i wyk∏adu

dr Piotra Rutkowskiego pt.: „Intensywne leczenie skojarzone chorych na sarcoma synoviale”. Doskona∏ym podsumowaniem tej sesji by∏o wystàpienie dr Macieja Berkana
pt.: „Dlaczego mówimy o skutecznoÊci terapii celowanej
w GIST?”. Porówna∏ on losy dwóch chorych, leczonego
i nie leczonego imatinibem. U obu chorych rozpoznano
nowotwór w 1996 roku. U obu dosz∏o do nawrotu choroby w roku 1998. Chory leczony w Polsce zmar∏ wkrótce
potem. Druga chora, leczona w Finlandii, by∏a pierwszà
chorà, u której zastosowano imitinib. Zmar∏a niedawno
w 2003 roku. Zastosowane leczenie przed∏u˝y∏o jej ˝ycie
o 5 lat w porównaniu z chorym z Polski. Przedstawione
porównanie przypadków by∏o doskona∏ym zobrazowaniem i „przet∏umaczeniem” na najprostszy j´zyk tego,
o czym mówiono przez ca∏à konferencj´: o nowych mo˝liwoÊciach leczenia onkologicznego.
W czasie konferencji odby∏o si´ posiedzenie Zarzàdu
G∏ównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO), w czasie którego omawiano przygotowania do XII Kongresu European Society of Surgical Oncology (Budapeszt 2004), zw∏aszcza sesji organizowanej
przez PTChO. Na uwag´ zas∏ugiwa∏y równie˝ obrady Krajowego Rejestru GIST, cia∏a powo∏anego w celu gromadzenia informacji na temat tych rzadkich nowotworów
oraz w celu koordynacji i optymalizacji ich leczenia. Wed∏ug danych Rejestru, w chwili obecnej w Polsce leczonych
jest oko∏o 200 chorych na GIST.
WÊród wydarzeƒ towarzyszàcych nie mog∏o zabraknàç sesji satelitarnych. Pierwsza by∏a poÊwi´cona leczeniu
paklitakselem chorych na raka piersi, a druga profilaktyce choroby zatorowo-zakrzepowej w chirurgii onkologicznej.
Uroczysta kolacja w Sali Malinowej Hotelu Grand
koƒczy∏a bardzo pracowite II ¸ódzkie Dni Onkologiczne.
Zapraszamy za rok.
Arkadiusz Jeziorski
Klinikia Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytet w ¸odzi

Sprawozdanie
z Konferencji Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
w Budapeszcie
W dniach 31 marca - 4 kwietnia 2004 roku w Budapeszcie
mia∏a miejsce 12 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (European Society of Surgical Oncology), w której uczestniczy∏o oko∏o 500 osób.
G∏ówna tematyka obrad dotyczy∏a raka piersi, nowotworów przewodu pokarmowego oraz czerniaka, a tak˝e nowych technik chirurgicznych.
Podczas sympozjum dotyczàcego post´pów w chirurgicznym leczeniu nowotworów z∏oÊliwych jelita grubego poruszono wiele interesujàcych zagadnieƒ. Doskona∏e wyniki chirurgicznego oraz skojarzonego leczenia prze-

rzutów raka jelita grubego do wàtroby przedstawi∏ paryski
chirurg Rene Adam. Wyniki, które zaprezentowa∏, zdecydowanie wskazywa∏y na zasadnoÊç podejmowania resekcji
wàtroby tak˝e w przypadku mnogich przerzutów, niezale˝nie od ich wielkoÊci, nawet zlokalizowanych w obu p∏atach. Dr Adam wskazywa∏ ponadto, ˝e poczàtkowy brak
mo˝liwoÊci radykalnego wyci´cia przerzutów z wàtroby
nie wyklucza zastosowania leczenia neoadjuwantowego
(chemioterapia, ablacja promieniowaniem o cz´stotliwoÊci radiowej) i/lub techniki sekwencyjnego wycinania przerzutów. Podczas tego samego sympozjum Lars Pˆhlman
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z Uppsali przedstawi∏ aktualne wskazania do zastosowania
laparoskopii w chirurgii raka jelita grubego, natomiast
Adam Dziki z ¸odzi omówi∏ aktualny stan wiedzy na temat sposobów miejscowego wyci´cia niezaawansowanego
raka dolnej cz´Êci odbytnicy.
Kolejna, interesujàca sesja dotyczy∏a raka piersi. Dr
Audiso z Liverpoolu przedstawi∏ wyniki badania porównujàcego dwie techniki usuwania niewyczuwalnych klinicznie
zmian w piersi: tradycyjne oznakowanie ig∏à lokalizacyjnà
w czasie badania radiologicznego lub sposób polegajàcy
na odnalezieniu podejrzanej zmiany, oznakowanej radioznacznikiem za pomocà sondy gamma (metoda ROLL).
Metoda ROLL okaza∏a si´ byç szybszà oraz – w ogólnym
rozrachunku - taƒszà.
W czasie trwania Konferencji ESSO zaplanowano
kilka sesji prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Pierwsza z nich, prowadzona przez
Andrzeja Szaw∏owskiego, dotyczy∏a raka prze∏yku. Drugà,
której przewodniczy∏ Krzysztof Herman, poÊwi´cono jakoÊci w chirurgii onkologicznej. Kolejna, pod przewodnictwem Janusza JaÊkiewicza, dotyczy∏a sposobów chirurgicznego leczenia nowotworów z∏oÊliwych, z uwzgl´dnieniem metod oszcz´dzajàcych narzàdy. Wszystkie sesje
spotka∏y si´ z zainteresowaniem uczestników. Nale˝y przy
okazji zaznaczyç, ˝e Polacy stanowili drugà pod wzgl´dem liczebnoÊci grup´ uczestników Konferencji.
Odr´bnà sesj´ poÊwi´cono problematyce chirurgii
miednicy z perspektywy chirurgów, urologów i ginekologów. W tym samym czasie odbywa∏a si´ sesja dotyczàca leczenia czerniaka oraz mi´saków. W ciekawym i nieco
kontrowersyjnym wyk∏adzie, dr Thomas z Royal Marsden Hospital w Londynie opowiedzia∏ si´ zdecydowanie
przeciw stosowaniu biopsji w´z∏a wartowniczego w leczeniu czerniaka. Zaleca∏ natomiast skierowanie dost´pnych
funduszy na edukacj´ spo∏eczeƒstwa oraz wczesne wykrywanie zmian chorobowych, jako jedynà metod´ dajàcà
szans´ na popraw´ wyników leczenia. Prowokacyjne tezy
wywo∏a∏y ˝ywà dyskusj´. W drugim ciekawym wyk∏adzie,
dr Thomas przedstawi∏ wyniki badania klinicznego z randomizacjà, porównujàcego wàski (1 cm) i szeroki (3 cm)
margines przy usuwaniu czerniaka. Wyniki badania, opublikowane w New England Journal of Medicine, wskazujà
na koniecznoÊç stosowania szerszego marginesu. W tej
samej sesji poruszono tak˝e zagadnienia zwiàzane z nowotworami zr´bu przewodu pokarmowego (GIST) w kontekÊcie nowych leków jako alternatywy do rozleg∏ych, wielokrotnych resekcji.

Bardzo ciekawa by∏a sesja poÊwi´cona zagadnieniu
prowadzenia badaƒ kontrolnych po zakoƒczeniu chirurgicznego leczenia onkologicznego. Wyk∏adowcy zaproponowali odejÊcie od wykonywania rutynowych badaƒ
kontrolnych u chorych po leczeniu raka piersi, zalecali
natomiast intensywne kontrole radiologiczne przez pierwsze dwa lata po leczeniu raka jelita grubego, majàce na celu wykrycie poddajàcych si´ leczeniu przerzutów.
Odr´bnà sesj´ poÊwi´cono zagadnieniu minimal residual disease. Emiel Rutgers omówi∏ znaczenie kliniczne
mikroprzerzutów raka piersi, a tak˝e izolowanych komórek raka, stawiajàc jednoczeÊnie pytanie o zasadnoÊç
i przydatnoÊç klinicznà poszukiwania kolejnych Êladów
resztkowego nowotworu.
W trakcie trwania Konferencji odby∏o si´ walne zebranie cz∏onków ESSO, podczas którego wybrano nowe
w∏adze Towarzystwa. Nowym prezesem zosta∏ Luigi Catalotti, a w Zarzàdzie ESSO znalaz∏ si´ przedstawiciel polskich chirurgów – Pawe∏ Murawa, zast´pujàc ust´pujàcego Janusza JaÊkiewicza. Kolejne spotkanie cz∏onków
ESSO b´dzie mia∏o miejsce podczas paryskiej konferencji
ECCO jesienià 2005 roku. Przewodniczàcy Komitetu Naukowego Konferencji ECCO, cz∏onek w∏adz ESSO, Lars
Pˆhlman, obieca∏, ˝e postara si´ zwi´kszyç udzia∏ tematyki chirurgicznej podczas przysz∏orocznej konferencji
ECCO. Natomiast nast´pna konferencja ESSO odb´dzie
si´ jesienià 2006 roku w Wenecji, a przewodniczàcymi
komitetu organizacyjnego b´dà Umberto Veronesi oraz
Alberto Costa.
Ostatnia sesja dotyczy∏a zastosowania nowoczesnej
techniki komputerowej oraz robotyki w chirurgii onkologicznej. Sesj´ t´ prowadzi∏ twórca techniki endoskopowego wyci´cia raka odbytnicy, Gerhard Buess.
Konferencja ESSO, odbywajàca si´ obecnie co 2 lata, jest coraz bardziej interesujàcym forum wymiany poglàdów przez europejskich chirurgów onkologicznych.
Ponadto cieszy coraz bardziej aktywne uczestnictwo
w konferencji chirurgów z Polski.
Lek. med. Wojciech M. Wysocki
Lek. med. Andrzej L. Komorowski
Doc. dr hab. med. Krzysztof Herman
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Sk∏odowskiej-Curie
Oddzia∏ w Krakowie
email: wwysocki@mp.pl

