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Kronika • Current events in Polish oncology
Jubileusz siedemdziesi´ciolecia Instytutu Radowego –
Centrum Onkologii w Warszawie
Siedemdziesiàt lat temu – 29 maja 1932 roku – Maria
Sk∏odowska-Curie i Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy
MoÊcicki dokonali uroczystego otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie przy ul. Wawelskiej (wówczas nr 3,
obecnie – 15). Nazw´ „Instytut Radowy” zmieniono
w 1951 r. na „Instytut Onkologii im. Marii Sk∏odowskiej-Curie”, a w 1984 r. na: „Centrum Onkologii – Instytut”
(z pozostawieniem nazwiska patronki). Ciàg∏oÊç miejsca
i ludzi sprawia, ˝e Centrum jest oczywistà kontynuacjà
Instytutu Radowego. Dlatego te˝ rocznic´ otwarcia sprzed
70 lat obchodziliÊmy jako jubileusz obecnego Centrum.
Honorowy Protektorat nad uroczystymi obchodami
przyjà∏ Prezydent Rzeczpospolitej Aleksander KwaÊniewski z Ma∏˝onkà.
Obchody rozpocz´∏y si´ 29 maja – w dok∏adnà rocznic´ otwarcia – z∏o˝eniem kwiatów pod pomnikiem Marii
Sk∏odowskiej-Curie przed budynkiem przy ul. Wawelskiej. Nast´pnie ods∏oni´to kopi´ tablicy, która przed
wojnà znajdowa∏a si´ na parterze, a mówi∏a o podarowaniu przez uczonà 1 g radu Instytutowi. W uroczystoÊci
wzi´∏o udzia∏ kierownictwo Centrum i grono pracowników
o najd∏u˝szym sta˝u pracy – czujàcych najwi´kszà wi´ê
z historià Instytutu. Ten dzieƒ zorganizowa∏o Towarzystwo „Marii Sk∏odowskiej-Curie w Ho∏dzie”.
W piàtek – 7 czerwca – w godzinach po∏udniowych,
w g∏ównym trakcie pieszym Centrum na Ursynowie otwarto wystaw´ fotograficznà obrazujàcà dzieje powstania Instytutu, a równie˝ (w skrócie) prezentujàcà dalsze losy
i obecnà struktur´ – z Oddzia∏ami w Krakowie i Gliwicach. Wystawa, która pozostanie w tym miejscu na sta∏e,
jest dzie∏em prof. Zbigniewa Wronkowskiego z zespo∏em. O godz. 17.00 rozpocz´∏a si´ g∏ówna uroczystoÊç na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Do Zamku przyby∏a Pani Jolanta KwaÊniewska, reprezentujàca Prezydenta RP, oraz m.in. minister Barbara
Labuda, prof. Barbara B∏oƒska-Fajfrowska – przewodniczàca Sejmowej Komisji Zdrowia, dr Marek Balicki –
przewodniczàcy Senackiej Komisji Spraw Socjalnych
i Zdrowia, minister Jan Kopczyk z Ministerstwa Zdrowia, Danuta Hübner – Sekretarz Stanu ds. Integracji Europejskiej w kancelarii premiera, Tadeusz Mazowiecki –
by∏y premier, Karol Szwarc – cz∏onek Zespo∏u Spo∏ecznych Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP i wspó∏pracownik premiera Marka Belki, Jan Krzysztof Fràckowiak z Ministerstwa Nauki, Wojciech Kozak – Prezydent
m. st. Warszawy, prof. Marian Reinfuss – Przewodniczàcy
Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych, prof. Janusz
Komender – Przewodniczàcy Wydzia∏u Nauk Medycz-

nych Polskiej Akademii Nauk, prof. Janusz Piekarczyk –
Rektor Akademii Medycznej, Micha∏ ˚emojda – Prezes
Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Dyrektorzy
Regionalnych OÊrodków Onkologicznych, Dyrektorzy Instytutów naukowo-badawczych – prof. Zbigniew Religa,
prof. Lech Konopka, prof. Kazimierz Roszkowski, prof.
Henryk Skar˝yƒski, prof. Wojciech Woêniak, przedstawiciele Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych i Bran˝owej Kasy Chorych S∏u˝b Mundurowych, przedstawiciele
Wojewody Mazowieckiego oraz w∏adz dzielnic: Ursynowa
i Ochoty, przedstawiciele placówek akademickich oraz
szpitali. Obecni byli kierownicy Klinik i Zak∏adów Centrum Onkologii w Warszawie oraz liczna grupa pracowników, w tym – emerytowanych. Burzliwymi oklaskami powitano nestora polskiej onkologii – prof. Tadeusza Koszarowskiego.
UroczystoÊç otworzy∏ prof. Marek P. Nowacki – dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie. Obszerne wystàpienie wyg∏osi∏a Pani Prezydentowa, po niej – przedstawiciele w∏adz i zaproszonych goÊci. Prezydent Warszawy Wojciech Kozak
przekaza∏ najwy˝sze odznaczenie miasta – Medal „Cztery
Wieki Sto∏ecznoÊci Warszawy”. Po cz´Êci oficjalnej z koncertem fortepianowym wystàpili bracia ¸ukaszczykowie –
synowie pierwszego dyrektora Instytutu Radowego. Spotkanie w Zamku zakoƒczy∏ elegancki bankiet.
W sobot´, 8 czerwca rano, przed g∏ównym wejÊciem
do Centrum na Ursynowie, ods∏oni´to tablic´ upami´tniajàcà inicjatork´ budowy Instytutu Radowego i przypominajàcà o ciàg∏oÊci tradycji z dzisiejszym Centrum. Nast´pnie rozpocz´∏a si´ sesja naukowa „Przeglàd osiàgni´ç
naukowych Centrum Onkologii w Warszawie”. Program
sesji by∏ nast´pujàcy:
Sesja I
M.P. Nowacki

J. Steffen

W. Zatoƒski
J. Lissowska
J. Steffen

Centrum Onkologii w Warszawie –
w 70 lat po otwarciu Instytutu Radowego
G∏ówne kierunki badaƒ naukowych
prowadzonych w Centrum Onkologii
w Warszawie.
Profilaktyka nowotworów z∏oÊliwych
w Polsce.
Dziedziczne uwarunkowania zachorowaƒ na raka ˝o∏àdka.
Heterozygotyczne nosicielstwo mutacji genu NBS1 jako czynnik podwy˝-

Dyrektor Centrum Onkologii prof. Marek P. Nowacki wprowadza Panià Jolant´ KwaÊniewskà do Sali Wielkiej Zamku
Królewskiego w Warszawie

Przemawia Ma∏˝onka Prezydenta RP Jolanta KwaÊniewska

Od lewej: Jolanta KwaÊniewska, prof. Tadeusz Koszarowski, minister Barbara Labuda, senator Marek Balicki, prezydent Warszawy Wojciech Kozak

Senator Zbigniew Religa, premier Tadeusz Mazowiecki, dr Janusz Meder

Prof. Kazimierz Roszkowski i dr Janusz Meder

W imieniu Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych przemawia
prof. Marian Rainfuss

Dyrektorzy Regionalnych OÊrodków
Onkologicznych: Jan Kondratowicz-Kucewicz
(Lublin), Marek Pude∏ko (Wroc∏aw), Zbigniew
Paw∏owicz (Bydgoszcz)

Pamiàtkowy medal

Ksià˝ka podsumowujàca dotychczasowà dzia∏alnoÊç Klinik i Zak∏adów
Centrum Onkologii w Warszawie
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A. Kluska

A. Czarnomska

szonego ryzyka zachorowania na nowotwory z∏oÊliwe
Mutacje genu BRCA1 w rodzinach
z agregacjami zachorowaƒ na raka
piersi i raka b∏ony Êluzowej trzonu macicy
Mutacje genu MIN u myszy jako model do badaƒ nad ekspresjà genu APC

Sesja II
J. Siedlecki

Wykrywanie komórek nowotworowych
we krwi za pomocà dwumarkerowych
testów metodà RT-PCR.
J. Kupryjaƒczyk Badania molekularne w ocenie biologii
i przebiegu klinicznego raków jajnika
R. Mikke-Nowak Badania nad telomerami i telomerazà
w z∏oÊliwych nowotworach jàder
J. Ostrowski
Bia∏ko K – platforma dokujàca dla bia∏ek i kwasów nukleinowych
P. Janik
Genowa terapia stanów niedokrwiennych serca
J. Pieƒkowska- Badania cytogenetyczne w diagnosty-Grela
ce ch∏oniaków nieziarniczych
Z. Pojda
Fenotypowa i czynnoÊciowa charakterystyka komórek macierzystych z krwi
p´powinowej
J. Kamiƒska
Prognostyczne znaczenie podwy˝szonych st´˝eƒ cytokin w surowicy krwi
chorych na nowotwory nielimfoidalne
Sesja III
W. Ruka
M. Bidziƒski

T. Demkow
T. Lewiƒski
T. Pieƒkowski

E. Towpik
J. Meder
J. Walewski

Biopsja w´z∏a wartowniczego – implikacje kliniczne
Chirurgia endoskopowa w ginekologii
onkologicznej – wàtpliwoÊci i ograniczenia
Rekonstrukcja dróg moczowych po
operacyjnym leczeniu raka p´cherza
Stopniowanie i leczenie skojarzone raka p∏uca
Predykcyjne znaczenie ekspresji receptora HER-2 u chorych na raka piersi
leczonych uzupe∏niajàco tamoxifenem
Operacje odtwórcze z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyƒ
Podwojenie liczby chorych wyleczonych
z ziarnicy z∏oÊliwej
Prze∏om w leczeniu ch∏oniaków o najbardziej agresywnym przebiegu

Sesja IV
K. Bujko
K. Jeziorski

Skojarzone leczenie raka odbytnicy
Wyniki skojarzonego leczenia p∏askonab∏onowego raka prze∏yku
E. Butruk
Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka
jelita grubego
A. Kawecki
Jednoczesna radio-chemioterapia chorych na raka w obr´bie g∏owy i szyi
A. Hliniak
WielooÊrodkowe badanie kliniczne
skutecznoÊci radioterapii raka krtani
J. ¸yczek
Nowe zastosowania brachyterapii w leczeniu nowotworów i chorób nienowotworowych
M. Skowroƒska- Radioterapia nowotworów wieku dzie-Gardas
ci´cego
Sesja V
Z. Wronkowski

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka
piersi i raka szyjki macicy
W. Olszewski
Ewolucja technik patomorfologicznych
w diagnostyce nowotworów
I. Koz∏owiczNowe zastosowania technik medycz-Gudziƒska
no-nuklearnych w onkologii
J. Jarosz
Warszawski model opieki paliatywnej
H. Tchórzewska Rola rehabilitacji w leczeniu onkologicznym
M. Tacikowska Diagnostyka obrazowa w rozpoznawaniu guzów tkanek mi´kkich i koÊci
J. To∏wiƒski
Kontrola jakoÊci metod obrazowania
H. Po∏owniakCzynniki etiologiczne zaka˝eƒ krwi
Pracka
u chorych z neutropenià.
W trakcie sesji prof. Marek P. Nowacki odczyta∏ list
Ministra Zdrowia prof. Mariusza ¸apiƒskiego i przedstawi∏ okolicznoÊciowy dar od dyrekcji Instytutu Hematologii.
Pod wieczór na dziedziƒcu zespo∏u budynków na Ursynowie odby∏ si´ piknik dla pracowników.
Liczni pracownicy Centrum Onkologii w Warszawie
otrzymali odznaczenia paƒstwowe. Krzy˝ Komandorski
Orderem Odrodzenia Polski otrzyma∏ prof. Jan Steffen.
Krzy˝ Oficerski OOP – dr Piotr Siedlecki. Krzy˝ Kawalerski OOP – prof. Alina Czarnomska, prof. Przemys∏aw Janik, dr Janusz Meder, doc. W∏odzimierz Ruka, prof. Jerzy
To∏wiƒski, prof. Zbigniew Wronkowski i prof. Jan Zieliƒski. Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi otrzyma∏o 22 pracowników,
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi – 33, Bràzowy Krzy˝ Zas∏ugi – 5.
Z okazji jubileuszu 70-lecia wybity zosta∏ pamiàtkowy medal. Ukaza∏a si´ te˝ 160-stronicowa ksià˝ka przedstawiajàca Kliniki i Zak∏ady Centrum Onkologii. Jubileusz
odbywa∏ si´ pod patronatem Polskiej Unii Onkologii.
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Posiedzenie Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
W dniu 8 maja br., pod przewodnictwem Prezesa – prof.
Mariana Reinfussa, odby∏o si´ w Warszawie kolejne posiedzenie Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Na wst´pie – w perspektywie zbli˝ajàcego si´ Walnego Zgromadzenia, które odb´dzie si´ podczas I Kongresu
Onkologii Polskiej – prof. Reinfuss omówi∏ w zwi´z∏ej
formie przebieg koƒczàcej si´ kadencji w∏adz Towarzystwa. Przedstawi∏ te˝ dzia∏alnoÊç Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych, której jest Koordynatorem. Pozytywnie oceni∏ wspó∏prac´ z Fundacjà im. hr. Jakuba Potockiego. Prof. Jan Kornafel przedstawi∏ swoje dzia∏ania

w zakresie szkolenia przeddyplomowego i kwesti´ udzia∏u polskich przedstawicieli w European Association for
Cancer Education.
W przerwie obrad dr Jaros∏aw Czy˝ otrzyma∏ dyplom i nagrod´ im. Franciszka Lukaszczyka za rok 2000.
Nast´pnie omówiono stanprzygotowaƒ do Walnego Zgromadzenia cz∏onków PTO we wrzeÊniu. Przedstawiono te˝
kandydatur´ do nagrody im. Sobolewskich (przyznawanej
raz na cztery lata) oraz propozycje nadania cz∏onkostwa
honorowego Towarzystwa. Na koniec dr Andrzej Wojcieszek omówi∏ przygotowania organizacyjne do I Kongresu
Onkologii Polskiej w Katowicach.

Rada Naukowa Index Copernicus
Powsta∏a Rada Naukowa Index Copernicus – oceny rankingowej polskich czasopism biomedycznych. W sk∏ad
Rady weszli profesorowie: Adam Bilikiewicz, Andrzej
Cz∏onkowski, Jacek Dubiel, Ryszard Gryglewski, W∏o-

dzimierz Januszewicz, Marcin Kamiƒski, Franciszek Kokot, Danuta Koradecka, Jan Lubiƒski, Wojciech Sawicki,
Jan Steffen oraz doc. Edward Towpik i dr Marek Graczyƒski.

Archiwalne zbiory aparatury zak∏adu fizyki medycznej w Warszawie
Jubileuszowi 70-lecia Instytutu Centrum Onkologii, dawniej Instytutu Radowego, towarzyszy∏o otwarcie wystawy
archiwalnych zbiorów aparatury dozymetrycznej i elementów aparatów terapeutycznych i diagnostycznych
opartych o promieniowanie jonizujàce.
Zbiory te stanowià sta∏à ekspozycj´ w Zak∏adzie Fizyki Medycznej, rozmieszczone w oszklonych szafkach
wn´kowych. Cz´Êç zbiorów o du˝ych gabarytach wystawiona jest w wyodr´bnionej do tego celu cz´Êci korytarza.
Wystawa uzupe∏niona jest zwi´z∏ym opisem eksponatów.
Ca∏oÊç zbioru dzieli si´ na kilka dzia∏ów, z których najbardziej wartoÊciowym i najobszerniejszym jest dzia∏ urzàdzeƒ pomiarowych u˝ywanych w radioterapii, diagnostyce i ochronie radiologicznej, eksponowany w 8 szafkach
i stoiskach poza gablotami.
Prezentowane urzàdzenia pomiarowe pochodzà
z okresu pierwszych zakupów aparatury w 1934 roku dla
Pracowni Fizycznej i stanowià fragment tego co si´ uda∏o
z Instytutu Radowego uratowaç, a tak˝e urzàdzenia nabyte ju˝ po wojnie, którym nie przed∏u˝ono Êwiadectwa legalizacji. Ochrona radiologiczna reprezentowana jest przez
radiometry z licznikiem Geigera- Muellera i detektorami

Dawkomierz wzorcowy Kuestner (u˝ywany w Zak∏adzie Fizyki
Medycznej od 1934 roku)
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scyntylacyjnymi do pomiaru ska˝eƒ radioizotopów emitujàcych promieniowanie alfa, beta i gamma.
Pozosta∏a cz´Êç zbiorów to:
– Terapeutyczna i diagnostyczna aparatura rentgenowska
uzupe∏niona ró˝nymi zespo∏ami i elementami konstrukcyjnymi i przyrzàdami pomiarowymi.
Fragmenty aparatury u˝ywanej w medycynie nuklearnej
do pomiarów in vivo i in vitro.

– Zestawy do badaƒ fantomowych i kontroli jakoÊci.
– Ró˝na aparatura pomiarowa u˝ywana w Zak∏adzie Fizyki Medycznej do badaƒ naukowych.
Przewidywane jest monograficzne opracowanie posiadanych zbiorów przedstawiajàce rozwój aparatury dozymetrycznej w ciàgu ostatniego siedemdziesi´ciolecia.

Wspomnienia z pracy w Instytucie Radowym w Warszawie
W tym roku mija 70 lat od otwarcia Instytutu Radowego
w Warszawie. Dziesi´ç lat temu, z okazji 60-lecia, opublikowaliÊmy w Nowotworach szereg wspomnieƒ zas∏u˝onych pracowników (1992; tom 42, zeszyt 2). Wspomnienia te majà nieprzemijajàcà wartoÊç historycznà. Dla przypomnienia – szczególnie tym z obecnych czytelników,
którzy w 1992 roku jeszcze nie prenumerowali naszego pisma, podajemy poni˝ej spis tych prac.
Franciszek ¸ukaszczyk: Historia Instytutu Onkologii
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie (na 20-lecie pracy Instytutu – 1952), T. Koszarowski: Pó∏ wieku w Instytucie im.
Marii Sk∏odowskiej-Curie, H. Ko∏odziejska: Pracowa∏am
w Instytucie Onkologii (zarys historii Oddzia∏u w Krakowie), M. Chorà˝y: 45 lat gliwickiego oddzia∏u Instytutu

Onkologii, A. Madejczykowa: Wspomnienia z pracy w Instytucie Radowym, K. Dux: Zygmunt Zakrzewski – myÊl
naukowa pierwszego kierownika Pracowni Biologicznej
Instytutu Radowego w latach 1935-1939, J. Towpik: Moja
praca w Instytucie Radowym (lata 1937-1938), L. Tar∏owska: Oddzia∏ Onkologii Ginekologicznej, W. Rudowski:
W dniu 60-lecia onkologii polskiej, J. To∏wiƒski: Historia
radu w Polsce, B. Gwiazdowska: O Zak∏adzie Fizyki
w Centrum Onkologii w Warszawie.
Redakcja posiada jeszcze nieco egzemplarzy tego
zeszytu. Mo˝emy przes∏aç je czytelnikom interesujàcym
si´ historià onkologii, a nie posiadajàcym zeszytu w swoich
zbiorach.

Zak∏ad Patologii Molekularnej Centrum Onkologii w Warszawie
W dniu 2 stycznia 2002 r.
w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie powsta∏ nowy
zak∏ad badaƒ podstawowych. Pracowania Diagnostyki Molekularnej
Zak∏adu Biologii Molekularnej (kierowanego
przez prof. J. Siedleckiego) przekszta∏cona zostaKierownik: doc. dr hab. med.
∏a w Zak∏ad Patologii
Jolanta Kupryjaƒczyk
Molekularnej. Kierownikiem Zak∏adu zosta∏a doc. dr hab. med. Jolanta Kupryjaƒczyk.
W sk∏ad Zak∏adu wchodzi: Pracownia Molekularna, Pracowania Immunohistochemiczna.

Najwa˝niejsze kierunki badaƒ naukowych, to biologia
i genetyka raka jajnika, ocena molekularnych markerów
prognostycznych i predykcyjnych w rakach jajnika leczonych cisplatynà i taksanami; badania nad ustaleniem molekularnych markerów kwalifikujàcych do terapii taksanami, immunohistochemiczne badania przesiewowe (MLH1,
MLH2, MLH6) u pacjentów z agregacjà nowotworów
w rodzinie
Zrealizowano dwa granty KBN. Pierwszy dotyczàcy
analizy genu p53 w rakach jajnika uzyska∏ bardzo dobrà
ocen´ koƒcowà i zosta∏ wyró˝niony informacjà w biuletynie KBN Przeglàd Eureka. Wyniki dotyczàce dodatniego
wp∏ywu mutacji genu p53 na apoptoz´ spontanicznà zosta∏y opublikowane w British Journal of Cancer. W ramach
drugiego grantu KBN,Cztery lata temu w oparciu o kilka
oÊrodków onkologii ginekologicznej w Polsce rozpocz´to
opracowywanie znaczenia markerów molekularnych jako czynników rokowniczych i predykcyjnych w grupie 230
pacjentek z rakiem jajnika leczonych cisplatynà. Wykaza-
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no po raz pierwszy predykcyjne znaczenie ekspresji bia∏ek
apoptozy BAX i BCL-2 w tej grupie klinicznej. Wynik
ten osiàgni´to dzi´ki oryginalnemu podejÊciu do analizy
raków jajnika, oddzielnie w grupie z ekspresjà i bez ekspresji bia∏ka p53. Analiza wykaza∏a, ˝e raki z ekspresjà
bia∏ka p53 i bez ekspresji bia∏ka p53 stanowià odmienne
biologicznie grupy, które ró˝nià si´ czynnikami prognostycznymi i predykcyjnymi; ∏àczna analiza tych grup ma-

skuje znaczenie kliniczne badanych zmiennych, w tym
markerów molekularnych.
Doc. Jolanta Kupryjaƒczyk jest Przewodniczàcà Komisji Patologii Molekularnej Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN oraz cz∏onkiem w International Society of Gynecopathologists i w Working Group of
Gynecological Pathologists of the European Society of
Pathology.

