
Prace oryginalne 

I. „Analiza metod diagnostycznych zmian ogniskowych w gruczołach piersiowych 

za pomocą otwartych biopsji chirurgicznych i biopsji gruboigłowych w Polsce”. 

Autor: A. Lorek  

Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego, 

Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice  

Wstęp: Liczne badania potwierdzają korzyści wykorzystania biopsji gruboigłowej (BG)                         

w diagnostyce chorych z podejrzeniem raka piersi. W Polsce przeprowadzono badanie w celu 

określenia proporcji chorych, u których rozpoznano raka piersi przez otwarte zabiegi 

chirurgiczne (WLE) i BG wykonanych w trybie hospitalizacji według województw.  

Metody. W opracowaniu została wykorzystana mapa potrzeb zdrowotnych do identyfikacji 

chorych w 2014 roku i częściowo w 2015 roku, które miały wykonaną WLE lub BG w trybie 

hospitalizacji z powodu zmian łagodnych piersi, i którym w jej wyniku zmieniono rozpoznanie 

z łagodnego na złośliwe. Ogółem zanalizowano 13 718 tys. hospitalizacji z procedurą WLE                     

i 7205 hospitalizacji z BG.  

Wyniki. W ogólnej liczbie hospitalizacji wynoszącej 13 718 tys., w których wykonano WLE                            

i u 1506 tys. Chorych, zmieniono rozpoznanie na złośliwe, co stanowiło 8,59% nowych 

rozpoznań raka piersi w całym kraju. Zmiana rozpoznania z łagodnego na złośliwe w wyniku 

tej procedury różniła się znacznie wg województw od 5,3% do 23,4%. W ogólnej liczbie 

hospitalizacji w 2014 roku wynoszącej 7205 tys., w których wykonano BG różnymi metodami, 

wykazano 1574 tys. rozpoznań złośliwych, co stanowiło 8,9% nowych rozpoznań w Polsce. 

Wykorzystanie BG w trybie hospitalizacji do rozpoznania raka piersi różniło się znacznie wg 

województw od 0,6% do 34,4%.  

Wnioski. WLE są nadal zbyt często wykorzystywane w diagnostyce zmian ogniskowych                        

w gruczołach piersiowych w Polsce. Procedura BG w niektórych regionach jest zbyt często 

wykonywana w trybie hospitalizacji zamiast w trybie ambulatoryjnym. W niektórych 

województwach istnieje potrzeba analizy jakości oraz dostępności do nowoczesnej 

diagnostyki gruczołów piersiowych.  
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II.  „Czynniki wpływające na jakość usunięcia mezorektum u chorych operowanych                       

z powodu raka odbytnicy”.  

P. Saramak, A. Rutkowski, T. Olesiński 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 

Wstęp. Niekompletne usunięcie mezorektum u chorych operowanych z powodu raka 

odbytnicy jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym wznowy miejscowej i przerzutów 

odległych.  

Cel. Identyfikacja i oszacowanie wpływu wybranych czynników prognostycznych na jakość 

usuniętego preparatu podczas wykonywania całkowitego wycięcia mezorektum (TME). 

Materiał i metody. Jednoośrodkowa, retrospektywna, wieloczynnikowa analiza oparta o  

prospektywnie gromadzony materiał kliniczny, obejmujący 297 kolejno operowanych chorych 

na pierwotnego raka odbytnicy. Jakość usunięcia mezorektum oceniano w skali 

dwustopniowej: dobra jakość TME vs średnia lub zła jakość TME. Oceniono wpływ czynników 

demograficznych, klinicznych oraz dotyczących leczenia na jakość TME. Zgromadzone dane 

poddano analizie wieloczynnikowej w oparciu o model regresji logitowej. Jako poziom 

istotności statystycznej przyjęto p < 0,05. 

Wyniki. Dobrą jakość usunięcia mezorektum uzyskano w 224 (75%) przypadkach, zaś średnią 

bądź złą w 73 (24%). U 106 (35,6%) chorych guz nowotworowy zlokalizowany był w odległości 

mniejszej niż 5 cm od brzegu odbytu, a u 191 (64,3%) od 5 do 10 cm. Wyniki wykazały, iż guzy 

ocenione podczas badania per rectum jako ruchome (p = 0,011) oraz nadwaga (p = 0,015) były 

niezależnym czynnikiem prognostycznym dla uzyskania dobrej jakości, zaś odległość guza od 

brzegu odbytu < 5 cm (p < 0,001) oraz płeć żeńska (p = 0,047) to niezależne czynniki 

prognostyczne dla średniej bądź złej jakości usunięcia mezorektum. 

Wnioski. Spośród licznych czynników wpływających na jakość usunięcia mezorektum cztery: 

nadwaga, płeć, ruchomość oraz niskie położenie guza nowotworowego, mogą mieć istotne 

znaczenie prognostyczne dla jakości TME.  

Słowa kluczowe: pierwotny rak odbytnicy, całkowite usunięcie krezki odbytnicy (Total 

Mesorectal Excision – TME), czynniki prognostyczne  

 



III.  „Biopsja węzła chłonnego wartowniczego metodą ferromagnetyczną u chorych na raka 

piersi po chemioterapii neoadiuwantowej”.  

Autorzy : A. Kurylcio, J. Mielko, K. Rawicz-Pruszyński, K. Franciszkiewicz-Pietrzak, M. 

Skórzewska, B. Ciseł, W. P. Polkowski 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Wstęp. Biopsja węzła chłonnego wartowniczego (Sentinel Node Biopsy – SNB ) jest 

małoinwazyjną metodą staging’ową u chorych na raka piersi z klinicznie wolnymi od 

przerzutów węzłami chłonnymi. U chorych poddanych chemioterapii przedoperacyjnej 

(Neoadjuvant Chemotherapy – NAC) standardem jest lokalizacja SN techniką izotopowo-

barwnikową i pobranie przynajmniej 3 SN. Metoda ferromagnetyczna jest nieizotopową 

metodą identyfikacji węzła wartowniczego. 

Cel. Celem pracy jest ocena wstępnych doświadczeń w identyfikacji SN metodą 

ferromagnetyczną u chorych poddanych NAC. 

Materiał i metody. W okresie od stycznia 2013 roku do grudnia 2018 roku u 254 chorych (w 

wieku od 33 do 80 lat) na raka piersi wykonano SNB metodą ferromagnetyczną, używając 

superparamagnetycznego tlenku żelaza (SPIO, Sienna+/Magtrace) i ręcznego magnetometru 

(SentiMag). U 38 spośród tych chorych zastosowano wcześniej NAC. Okres obserwacji wynosił 

od 1 miesiąca do 72 miesięcy.  

Wyniki. Analizie poddano 38 chorych, u których wykonano 39 SNB. Zabiegi oszczędzające pierś 

wykonano w 22 (56%) przypadkach, przy użyciu technik onkoplastycznych w 17 (77%). 

Mastektomie wykonano u 16 (41%) chorych, a mastektomie z zaoszczędzeniem kompleksu 

brodawka/otoczka z jednoczasową rekonstrukcją wykonano 4-krotnie (10%). Współczynnik 

identyfikacji SN 100%. Zidentyfikowano 112 SN, śr. 2,94. Czas preparowania SN 10–30 min. 

Zidentyfikowano 13 (11,6%) SN zmienionych przerzutowo u 6 (15,7%) chorych. Nie 

stwierdzono wznowy w zakresie jamy pachowej. Przedłużone gojenie rany stwierdzono u 3 

chorych.  

Wnioski. Sześcioletni okres doświadczeń pozwala na stwierdzenie, że SNB metodą 

ferromagnetyczną jest efektywną i bezpieczną metodą lokalizacji. W rękach doświadczonego 

chirurga pozwala osiągnąć wysoki odsetek identyfikacji średnio 3 SN u chorych po NAC, co 

zmniejsza odsetek wyników fałszywie ujemnych. 


