
W dniach miædzy 15, a 18 czerwca bie-

ºåcego roku odbyÆo siæ w Toronto IV Miæ-

dzynarodowe Sympozjum ICRS (Interna-
tional Cartilage Repair Society). ICRS jest

towarzystwem miædzynarodowym skupia-

jåcym wszystkich zainteresowanych proble-

matykå chrzåstki stawowej. Så to specjali¥ci

zarówno z nauk podstawowych, jak rów-

nieº diagno¥ci i klinicy¥ci. W chwili obec-

nej liczba czÆonków ICRS przekroczyÆa po-

nad 800 osób i uwaºa siæ, ºe jest to jedno

z najpræºniej rozwijajåcych siæ towarzystw

naukowych. Niestety, Polskæ reprezentuje

jedynie dziewiæì osób. Sympozja ICRS od-

bywajå siæ co dwa lata i za kaºdym razem

skupiajå coraz wiækszå liczbæ uczestników.

W ostatnim czwartym sympozjum udziaÆ

wziæÆo ponad 800 uczestników, czyli o 200

osób wiæcej niº w poprzednim. Niezwykle

wysoko oceniono równieº poziom nauko-

wy spotkania. Obrady odbywaÆy w sesjach

tematycznych dotyczåcych nauk podstawo-

wych, diagnostyki i dziedzin klinicznych.

Jak twierdzili organizatorzy zakwalifikowa-

no na kongres ok. 30% zgÆoszonych prac.

W¥ród nich znalazÆo siæ 19 prac z Polski,

w tym 16 z Carolina Medical Center.
Oprócz CMC byÆy prezentowane prace

z Akademii Medycznej w Poznaniu i Lub-

linie. Wszystkie polskie prace prezentowa-

ne byÆy w sesji plakatowej. Sympozjum po-

kazaÆo, ºe dziedzinie klinicznej nie ma

praktycznie róºnicy pomiædzy tym co pre-

zentujå o¥rodki zagraniczne i polskie.

Oczywi¥cie ze wzglædów finansowych skala

leczenia chorób i urazów chrzåstki w Euro-

pie Zachodniej jest znacznie wiæksza niº

w Polsce. Jednak metody stosowane så

identyczne. Ze wszystkich wysÆuchanych

przeze mnie referatów szczególne wraºenie

zrobiÆy na mnie dwa. Oba pochodzåce ze

Skandynawii. Pierwszy prezentowaÆ 45 let-

nie obserwacje leczenia nieoperacyjnego os-
teochondritiss dissecans. Wraºenie robiÆa dos-

konaÆa dokumentacja radiologiczna pacjen-

tów pochodzåca sprzed niemal 50 lat. Swo-
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ja drogå wiele prezentowanych radiogra-

mów pochodzåcych z poczåtku lat 50 byÆo

wykonanych tak dobrze jako¥ciowo, ºe nie

powstydziÆby siæ ich niejeden wspóÆczesny

polski szpital. Wnioski z tej pracy byÆy tak

samo zaskakujåce jak czas obserwacji. Mia-

nowicie autor stwierdziÆ, ºe w jego dÆugo-

letniej obserwacji leczenie nieoperacyjne

daje w wiækszo¥ci przypadków wygojenie

zmiany. Innå w mojej ocenie niezwykle

ciekawå pracå byÆa prospektywna ocena le-

czenia pacjentów z uszkodzeniem z zasto-

sowaniem mikrozÆamañ lub przeszczepów

hodowli komórkowych. Pacjenci byli kwali-

fikowani do kaºdej z operacji na zasadzie

losowej i nie wiedzieli przed jej rozpoczæ-

ciem, czy bædå mieli wykonany zabieg

mikrozÆaman, czy teº przeszczep hodowli

komórkowej. Ocena po dwóch latach nie

wykazaÆa róºnicy w ocenie funkcjonowania

pacjentów. Róºnice natomiast stwierdzono

w badaniach histologicznych. Otóº w gru-

pie pacjentów po przeszczepie hodowli ko-

mórkowych pobrane z miejsca naprawiane-

go próbki chrzåstki wykazywaÆy zdecydo-

wanie wyºszy odsetek tkanki hyalin-like

(podobnej do chrzåstki szklistej) niº w gru-

pie pacjentów po mikrozÆamaniach. Praca

prowadzona jest w dalszym ciågu, i tak na-

prawdæ przyszÆo¥ì pokaºe jak wypadajå

wzglædem siebie te dwie metody, które

stanowiå dwa bieguny ceny za proceduræ.

Niezwykle tanie mikrozÆamania i nie-

zwykle drogie przeszczepy hodowli ko-

mórkowych. Praca byÆa moºliwa do

przeprowadzenia dziæki finansowaniu rzå-

du Norwegii.

W trakcie kongresu prowadzone byÆy

zajæcia praktyczne dotyczåce technik prze-

szczepiania hodowli komórkowych chrzåst-

ki. WykÆadowcami byli chirurdzy o naj-

wiækszym do¥wiadczeniu, którzy z tå meto-

då majå do czynienia od ponad 10 lat.

O kongresie moºna by pisaì bardzo

duºo. Ale, to co byÆo niezwykle optymis-

tyczne dla mnie, to czynna obecno¥ì Pola-

ków i fakt, ºe nie dzieli nas praktycznie

ºadna granica od normalnej medycyny na

najwyºszym ¥wiatowym poziomie. Nastæp-

ny kongres za dwa lata i jestem pewien, ºe

z tego kongresu wrócæ jeszcze bardziej za-

dowolony.
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