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Sprawozdanie z European Society of Gynaecological Oncology – ESGO 12
International Meeting of Gynaecological Oncology w Wenecji
W dniach od 20 do 24 kwietnia 2001 r. w Wenecji odby∏a
si´ 12 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Spotkanie zgromadzi∏o ponad 600 uczestników z wiodàcych oÊrodków ginekologiczno-onkologicznych z Europy, obu Ameryk i Azji.
Podczas 18 sesji przedstawiono i przedyskutowano
najbardziej aktualne zagadnienia nurtujàce Êrodowisko
ginekologów-onkologów.
Dokonany w ostatnich latach post´p w dziedzinie
biologii molekularnej, genetyki i immunopatologii pozwoli∏ w znacznie g∏´bszym stopniu rozpoznaç mechanizmy onkogenezy, inwazyjnoÊci i przerzutowania nowotworów – w tym nowotworów narzàdu rodnego.
Przedstawiono kilka znaczàcych prac, wskazujàcych
na du˝y potencja∏ prognostyczny immunohistochemicznych metod oznaczania ekspresji wybranych
markerów biologicznych w raku szyjki i b∏ony Êluzowej
macicy. Szczególne znaczenie przypada tu ocenie ekspresji onkogenów, genów regulujàcych apoptoz´ (p53, p21,
bcl-2), markerów proliferacyjnych (MIB-1), markerów
przerzutowania (CD-44, MMP-2-9). Rutynowe oznaczanie ekspresji cytokeratyny typu 19 (CK-19), zdaniem wielu badaczy, pozwala na wykrycie submikroskopowych
przerzutów do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych w raku
szyjki macicy i raku sromu.
Ostatnia dekada to okres coraz szerszego zastosowania laparoskopii, nie tylko jako narz´dzia diagnostycznego, ale równie˝ terapeutycznego w ginekologii onkologicznej. DoÊwiadczenia wiodàcych oÊrodków francuskich
i amerykaƒskich potwierdzi∏y wysokà skutecznoÊç chirurgii laparoskopowej, nie mniejszà ni˝ konwencjonalnej
chirurgii radykalnej, w leczeniu wczesnych postaci raka
szyjki i b∏ony Êluzowej macicy, a tak˝e w diagnostyce i leczeniu guzów jajnika. Coraz szersze zastosowanie laparoskopii zgodne jest z dominujàcà obecnie tendencjà ograniczania wskazaƒ do radykalnej chirurgii w ginekologii
onkologicznej. Spowodowane jest to obserwacjami klinicznymi, wskazujàcymi na ograniczone korzyÊci terapeutyczne takiego post´powania w przypadku leczenia nowotworów szyjki i trzonu macicy, z kumulacjà niekorzystnych rokowniczo czynników.
Do rozpoznania istotnych prognostycznie parametrów niezb´dnym jest zastosowanie najnowoczeÊniejszych
technik obrazowania (MRI, spektroskopia MRI), a tak˝e
wykonanie wspomnianych ju˝ oznaczeƒ ekspresji markerów biologicznych.

W dà˝eniach do optymalizacji leczenia chirurgicznego szczególna rola przypada koncepcji w´z∏a wartowniczego. W sesji poÊwi´conej temu zagadnieniu potwierdzono przydatnoÊç identyfikacji w´z∏a wartowniczego
w leczeniu operacyjnym wczesnych postaci raka szyjki
macicy i raka sromu. W doÊwiadczeniach wiodàcych
oÊrodków, majàcych ju˝ wieloletnie doÊwiadczenie w tego
typu post´powaniu, potwierdzono wielkie walory prognostyczne i terapeutyczne tej metody post´powania.
Szczególne zainteresowanie uczestników Konferencji wzbudzi∏a Sesja dotyczàca psychologicznych aspektów
umierania, a tak˝e eutanazji. Przedstawiciele kilku oÊrodków onkologicznych z Holandii – kraju, gdzie dopuszczalnym jest wykonywanie tego typu zabiegu na proÊb´
nieuleczalnie chorego, przedstawiali wyniki psychologicznej oceny postaw rodzin chorych, umierajàcych naturalnie
lub w wyniku eutanazji. Nie wdajàc si´ w oceny moralne
tego typu post´powania, nale˝y podkreÊliç celowoÊç dzia∏aƒ psychologicznych, przygotowujàcych najbli˝szych do
Êmierci.
Podsumowujàc wyniki Konferencji nale˝y podkreÊliç fakt pewnej stagnacji w post´pie dost´pnych klinicznie
metod leczenia. Natomiast silnie wyra˝ony jest kierunek
optymalizacji terapii poprzez szersze stosowanie metod
oszcz´dzajàcych, co w wybranych grupach chorych pozwala uzyskaç bardzo dobre odleg∏e wyniki leczenia, z niskim odsetkiem powik∏aƒ.
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