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I. „Czy wyniki leczenia raka przełyku pozostają w zależności od rodzaju zabiegu 

resekcyjnego?”. 
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Wstęp. Leczenie chirurgiczne, pomimo znaczenia radiochemioterapii, pozostaje nadal 

podstawowym sposobem leczenia raka przełyku.  

Cel. Ocena wpływu dostępu operacyjnego i rodzaju zespolenia na wyniki leczenia raka 

przełyku opartego na leczeniu skojarzonym.  

Materiał i metody. W latach 2015–2018 z intencją wyleczenia zoperowano 65 chorych                           

z rakiem przełyku. Prawostronną torakotomię i laparotomię z zespoleniem na szyi wykonano 

u 26 (40%) chorych, laparotomię i prawostronną torakotomię z zespoleniem w klatce 

piersiowej u 39 (60%) chorych. Leczenie przedoperacyjne zastosowano odpowiednio u 16 

(61%) i 20 (51%) chorych. Stopnie zaawansowania I, II i III opisano odpowiednio u 1 (4%), 10 

(39%) i 11 (42%) oraz 2 (5%), 16 (41%), 28 (72%) chorych. Całkowitą odpowiedź patologiczną 

opisano u 4 (15%) i 3 chorych (8%).  

Wyniki. Średni czas zabiegu wyniósł odpowiednio 348 i 310 minut, mediana pobytu na 

oddziale po zabiegu – 13 dni w obu grupach. Powikłania pooperacyjne (I–V wg Clavien-Dindo) 

dotyczyły odpowiednio 14 (53%) i 20 (51%) chorych, w tym nieszczelności 1 (4%) i 10 (25%) 

chorych, a reoperacje 1 (4%) i 8 (20%) chorych. Śmiertelność okołooperacyjna wyniosła 2 (8%) 

i 3 (8%) chorych. Nawrót choroby zaobserwowano odpowiednio u 5 (19%) i 13 (33%), średni 



czas do nawrotu wyniósł 17,5 i 13,4 miesięcy. Obecnie w regularnej kontroli pozostaje 44 

(67%) chorych.  

Wnioski. Leczenie operacyjne raka przełyku wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia powikłań 

okołooperacyjnych. Obie metody resekcji obarczone są podobnym ogólnym ryzykiem 

wystąpienia powikłań i zgonów okołooperacyjnych, pomimo mniejszego odsetka 

nieszczelności zespoleń i reoperacji u chorych po zespoleniu na szyi.  

II. „Znaczenie badań molekularnych w optymalizacji strategii diagnostycznej                                               

i terapeutycznej u chorych na nowotwory tarczycy”. 
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Wstęp. Nowoczesna strategia terapeutyczna w nowotworach tarczycy powinna opierać się 

nie tylko o analizę kliniczno-patologicznych czynników ryzyka, lecz także o wyniki badań 

molekularnych.  

Cel. Przedstawienie znaczenia badań molekularnych u chorych na nowotwory tarczycy                          

w oparciu wyniki własne i aktualne rekomendacje.  

Materiał i metody. W pracy przedstawione zostaną 3 grupy badane: A: 200 chorych leczonych 

z powodu dziedzicznego raka rdzeniastego tarczycy (DRRT) w latach 1997–2017. Mutację 

protoonkogenu RET oznaczono metodą sekwencjonowania. B: 436 chorych na raka 

brodawkowatego tarczycy (rbt) o zaawansowaniu cT1N0M0. Mutację V600EBRAF oznaczono 

w materiale z bloczków parafinowych. C: 336 biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych wybranych 

dla opracowania klasyfikatora molekularnego w nowotworach o niepewnym potencjale 

złośliwości. Do analizy profilu ekspresji genów zastosowano mikromacierze wysokiej gęstości.  

Wyniki. A: chorzy operowani w różnych dekadach różnili się rozkładem mutacji (p = 0,00). 

Rokowanie chorych leczonych profilaktycznie było lepsze od chorych operowanych w okresie 

klinicznie jawnym (p < 0,05). U chorych operowanych profilaktycznie w 2. dekadzie 

ograniczono zakres operacji do tyroidektomii. B: wysoka (56,5%) częstość mutacji V600E genu 

BRAF wobec bardzo dobrego rokowania (prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia 



bezobjawowego > 95%) nie pozwala na zastosowanie jej jako samodzielnego czynnika 

prognostyczno-predykcyjnego w rbt. C: opracowany klasyfikator genowy osiągnął czułość 

około 96% i swoistość 85%. Prawidłowo klasyfikuje nowotwory tarczycy jako łagodne lub 

złośliwe w 93%. Aktualnie trwa walidacja testu.  

Wnioski. W DRRT decyzja o wieku i zakresie operacji jest podejmowana na podstawie badania 

molekularnego, stężenia kalcytoniny i wywiadu rodzinnego. W rbt mutacja genu BRAF jest 

jedynie jednym z czynników prognostycznych i musi być rozpatrywana w ich kontekście. 

Trwają prace nad stworzeniem klasyfikatora molekularnego w celu ograniczenia zbędnych 

interwencji chirurgicznych.  
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III. „Therapeutic implications of Ki-67 proliferative index expression differences between 

breast invasive ductal carcinoma and invasive lobular carcinoma”. 
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Introduction. Breast invasive ductal carcinoma (IDC) differs from lobular carcinoma (ILC) in its 

clinico-pathological characteristics and outcome. Ki-67 is used as a prognostic indicator. Aim. 

To evaluate Ki-67 PI pattern in breast IDC and ILC.  

Material and methods. 231 patients with breast cancer (BC) included. Expression of Ki-67 was 

assessed.  

Results. IDC was detected in 80% and ILC in 9%. Ki-67 PI over expression in 42%, intermediate 

15% and low in 43%. About 65% of ILC cases had low Ki-67 where 44% of IDC had a higher Ki-

67.  

Discussion. BC is regarded as is one of the most common malignancies , it shown its divergent 

nature with regards to its clinical course and outcomes. About 27% of female cancer are due 

to BC. IDC is the main form and 10% are ILC. Data suggest that ILC derives a distinct benefit 



from systemic therapy compared to IDC. Ki-67 is a measure of cell proliferation and has been 

used to stratify prognostic categories in BC. The reports have found a correlation between Ki-

67 and histological parameters. Also studies suggested that measurement of Ki67s during 

treatment will more effectively predict adjuvant treatment efficacy. High Ki-67 is indicative of 

a greater benefit from adjuvant therapy as in HER2 negative and node-positive BC.  

Conclusion. A high percentage ILC cases had low Ki-67 and high number of IDC cases had high 

Ki-67. High Ki-67 score is indicative of a greater benefit from adjuvant chemotherapy and 

endocrine therapy.  

 

 


