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TÁRSASÁGI HÍREK 

Beszámoló az Európai Nőgyógyászati Onkológiai 
Társaság 11. Kongresszusáról 
(11 th Intemational Meeting of Gynaecological Oncology of the European 
Society of Gynaecological Oncology, ESGO 11) 

Az Európai Nőgyógyászati Onko lógiai Társaság (European 
Society of Gynaeco log ica l Onco logy, ESGO) elnökének köte
lessége, hogy megszervezze a Társaság kongresszusát , amelyre 
kétévenként kerül sor. Ennek köszönhetően szervez hette a be
számoló írója a Társaság 11. Kongresszusát (ESGO 11) Buda
pesten 1999. máju s 8- 12. között. A Kongressz us fővédnöke 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke volt. Védnökei 
Dr. Gógl Árpád egészségügy i miniszter és Dr. Pokorni Zoltán 
oktatási miniszter voltak. A több, mint 800 résztvevő 57 or
szágbó l j ött. (Sajn álatos, hogy a ju gosz láv háború miatt, hoz
závetőlegesen 400 lemondás történt .) Köze l 100 meghívott 
előadó a nőgyógyászati onko lóg ia legrangosabb képviselői ből 

kerü lt ki. Ez biztos ította a rendkívül magas szakmai színvona
lat, amit mi sem bizonyít jobban , mint, hogy az előadások alatt 
több, mint 600 hallgató ült a Pesti Vigadó 130 éves hangver
seny termében. A magyar romantiku s építésze tnek, Feszl Fri
gyes által megálmodott, nagymú ltú helyisége, amelyben olyan 
zenésze k hangve rsenyezte k, mint Liszt Ferenc , Wagner , 
Brahms , Saint-Saens, Debussy, Kodá ly Zoltán , Bartók Béla és 
a nőgyógyászati onko lógia mai helyzetét bemutató előadások 
harmonikus kettőséget mutattak. A 19. század művészete és a 
2 1. század tudománya együtt a tudomány és a kultúra szoros 
együvé tartozását igazol ta. 

A rendezők mindent elkövettek annak érdekében, hogy a leg
fontosabb európa i és más nemzetközi szerveze teket bevonják a 
kongresszus szervezésébe , és ezáltal a nőgyógyászati onkoló
giának egy meghatározó jelentőségű fórumát teremtsék meg. 
Ez meg is valósult, és ezá ltal nem csak a tudományos eszme
cserének, hanem a szakmapolitikai, szervezés i és képzési lehe-
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tőségeknek is tág teret biztosítottak. A következő szervezetek 
vettek részt: 

European Academy of Gynaeco logica l Cancer (EAGC) 
European Board and College of Obstetrics and Gynaecology 

(EBCOG) 
European Gynaecological Onco logy Trainees Group 
Europea n lnstitute of Onco logy 
European Organisation of Research and Treatment of Cancer, 
EORTC 
European Research Organisation on Genita l Infection and 
Neo plasia (EUROGIN) 
European School of Oncology (ESO) 
European Soc iety of Surgical Oncology (ESSO) 
lnternat ional Federation for Cerv ical Pathology and Col
poscopy (IFCPC) 
lnternational Federation ofGy necology and Obstetrics (FIGO) 
lnternational Gynecologic Cancer Society (IGCS) 
lnternational Union Aga inst Cance r (UICC) 

A tudományos programot egy-egy témakö rt átfogó tudomá
nyos ülésekben szervezték. Ennek során a tárgyalt témákat az 
alapoktól a gyako rlati klinikumig terjedően tárgyalták. A té
mákra vonatkozó álláspontot a kutatók mellett a klinikai onko
lóguso k, a sugárkezelő orvoso k, sebészek és a nőgyógyász on
kológusok is kifejtetté k. Végeredményben egy valódi „sok
szakmás" megköze lítés történt. A női nemi szervek daganatos 
megbetegedése in kívül az emlők daganatai t is tárgya lták. Nem 
csak a megelőzés, kórismézés és keze lés lehetőségeit vitatták 
meg, de különös hangsúlyt fektettek a betegségek molekuláris 
genet ikai hátterének feltárására is. Erőfeszítések történtek an
nak megá llapítására, hogy ezeket, a daganatos betegségek 
megértésé t és keze lését forrada lmasító új moleku láris szintű is
mereteket, hogyan lehet már ma a mindennap i betegellátásban 
hasznos ítani. 

A plenáris ülések mellett szimpóziumokra , szabad előadások

ra, néhány posztert bemutató előadásra, áttekintő előadásokra 

(keynote lectures) és egy új előadás formára (take home lec
ture) került sor. A szabad és a posztereket bemutató előadáso-
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kon kívü l nem vo ltak párhuzamos ülése k. Különös hangsúlyt 

kaptak a posz terek. Több , mint 400 összefog la ló érkeze tt, ame

lyeket a European Jou rna l of Gynaeco log ica l Onco logy egy 

kül önszámá ban j e lentettünk meg. A Monduzz i Kiad ó gondozá

sában (szerkesztők: Dr. Bősze Péter, Dr. Car los F. de O live ira, 

Dr. Tiz iano Magg ino, és Dr. Antonio Onni s) egy 290 o lda las 

Kong resszus i Kön yv is kiad ásra került. 

A kong ressz us megny itásá t megelőző nap on ké t úu . ,,kongresz

szus-előtt i" tanfol ya mra kerü lt sor az újonnan mega lakul t Eu

rópa i Nőgyógyászati Rák Aka démia szervezésé ben. Az egy ik a 

mo lek ulár is szintű rákgenet ikai e lvá lt ozásoka t tár gya lta 

(,,E mergi ng Rol e of Mol ecu lar Genet ics in Clini ca l Gyneco

log ic Cance r Man age men t", e lnök: Dr . Andrew Berchuck) az

za l a cé lla l, hogy ezeke t a gya korl ó klinikus szá m ára is érthe

tővé tegye. Ma már nem képzelhető el, hogy a da gana tok at mo

leku lár is bio lóg iai ismeretek nélkü l korsze rüen lehessen keze l

ni. A daga nat-orvos fe ladata, hogy a labora tórium okban fe ltá rt 

ismerete ket közve tít se a betegek e llátásá hoz, vagy is hidat ké

pezze n a kutató és a betegágy közö tt. A más ik tanfol yam a ko l

poszkó piának egy átfo gó, az a lapoktó l a legúj abb isme rete k ig 

terjedő rend ezvé nye vo lt. Enuek a tanfo lyanm ak a szervezésé 

ben az lntemat ional Federa tion for Cerv ica l Path ology and 

Co lposcopy, IF C PC is részt vett. A tanfol yamok nak több , mint 

I 00 hallga tój a vo lt, akik j avasol ták, hogy az e lhangzottakat 

könyv formájában is közo ljük. Ennek ere dm énye képp en az 

Európa i Nőgyógyászati Rák A kadém ia egy ko lposzkópos 

könyvet fog megje len tetni 200 I-ben „Course Book on Co l
poscopy " cí mm el. 

A meg nyitó ünnep sége n a hangve rsenytere m teljese n megtelt. 

A ha llgatóság a Domonkos Géza karm ester vezette Danub ius 

sz im foniku s ze nekar röv id, de nagyszerü hangve rsenyét é lvez 

hette. Ezt követően Dr. Gö ncz Kin ga , édesapja Gö ncz Árp ád, 

a Magya r Köztá rsaság e lnöke nevé ben köszön tött e és megny i

totta a Kongresszust. A röv id meg ny itó beszédek után kerü lt 

so r az első áttekintő előadásra: ,,The Cu tting Edge for the 2 1" 

Ce ntu ry". George D. Wilbank s pro fesszo r ebbe n a költemény

szerű előadásban felvázo lta szakmá nk j e lenlegi és eljövendő 

képét , kissé kérdőre vonva önm agun ka t, hogy mind ent meg tet

tünk -e, és képe se k lesz ünk -e megten ni a ránk bízott betege k 

jobb e llátása érdeké ben . A meg nyitó An ton io Onnis pr ofesszo r, 

az Európa i Nőgyógyászati Onkológ iai Társaság alapí tója kö

szö ntéséve l és ütmep léséve l fejeződött be . 

A Szü lész és Nőgyógyász Világszövetség Stá diu m Bizottságá

va l (FIGO Stag ing Co nm1ittee) közöse n szervezett sz impóz ium 

a női nemi sze rvi daganatok stádi um beosztás nak gya korlati j e

lentőségével és ellentmond ása iva l fog la lkozo tt. A sz impóziu

mot John L. Benedet pro fesszo r, a Stádiu m Bizo ttság elnöke 

irányí totta. Arra a kérdés re kerest ünk vá laszt, hogy mennyi re 

j e lent a stád ium tám pontot a keze lés meg határozásába n, és mi

lye n vá ltoz tatások, illetve új irányo k szükségesek . P rof. D r. Bő

sze Péter a1mak a meggyőződésének adott hangot, hogy a kór

jós lat i tényezőket nem szaba d be leé píteni a stádium beosztásba , 
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mi ve l a mol ekulári s bio lógiai jellemzők kl inika i alkalmazásá

va l o lya n mennyiségű kó rjóslati tényező kerül felisme résre , 

ame ly már a stá dium beosz tás t áttekint hetetlené tenn é. Vé lemé

nye szer int a daga natok stádium a nem más, mint a daganatos 

betegség kiterjedésé nek osztá lyok ba történő soro lása, ame ly tu 

lajdonképpen egy nagyon fontos kórjós lati tényező. Ennek 

a lapjá n úgy gondo lja , hogy ideje lenne , hogy a FIGO egy ún. 

Kórj ós lat i Tényező Bizottságo t (Progno stic Factor Co mmitt ee-t) 

á llítson fel. Paul Herman ek professzo r, aki a VICC képv ise leté

ben vett rész t, össze hasonlította a FIGO stá dium beosztás t a 

TNM rendszeréve l, rámutatva azok előnyeire és hátrányaira . 

Reggele nként a tud ományos előadásokat, egy új mego ldásnak 

számí tó ül és „Hi ghli ght s ofyes terday" veze tte be . Ennek sorá n 

az előző nap i előadások fonto sab b mondand óit fog lalták össze 

20 perc a latt. Ez nagyon sikere snek b izonyu lt nem csa k azért , 

mert egy újabb lehetőség vo lt arra , hogy a tegnap fontosabb 

adatait , köv etkeztése it újra hallhassuk , han em mert ezala tt a 

hallgatóság te ljese n összegyűlt, és így a plenáris ülések, már 

indul ástó l te lt háza k mellett kezdődhettek. 

Még négy áttekintő előadásra került sor. Az el ső a népesség 

sza poro dás, a nem i egyenlőség és az öregedő embe riség témá

já va l fog lalkozott. Ezt a kérdés t filozofikus go ndo latokkal át

szőtt, ténye kre alapozott adatokk al Diczfa lusy Egon pro fesz

szo r, a No bel-díj B izottság tagja tárgya lta felejthetetl en elő

adásban. A közönséget ugyancsa k lenyűgözte a sze mélyes 

visszaem lékezése kk el tarkí tott, az emlő-megtartó keze lés meg

teremtéséhez vezető, vas logikáva l megtervezett vizsgá latok 

soroza tát be mut ató előadás. Ebb en tulajdonképpen Umb erto 

Verones i profe sszo r saj át tud omán yos é letútjá t vázo lta. A ha r

madik áttekintő e lőadásban Dr. A lberto Cos ta, az Eu rópa i Rák 

Iskola igazgató j a az emlőrák megelőzésének ma i he lyzetét és a 

jövő irányai t muta tta be. Végü l Peter Heintz professzor, a 

Ne mzetköz i Nőgyógyász Rá k Társaság elnö ke, az eutanáz ia 

kérdéséve l fog lalkozott , saj át tapaszta latait osz tot ta meg a ha ll

gatóságga l. Az előadás sok go ndo latot és kérdés t vetett fel, 

hogy hogya n seg ítsünk azo knak a betegeknek , ak ik már tú lju

tattak azo n a ponton , ame ly után nincs viss zatérés. 

A Bri sto l-Mye rs Sq uib b Compa ny, a kongressz us fő tám oga

tója, egy sz impóziu mot szerveze tt, ame ly a pet efésze krák keze 

lésé nek új lehetőségeit e lemezte. Nagyszerű előadók fej tették 

ki vé lemé nyüket az elsődleges és a kiúju lt meg betege dés kó r

sze rü kezeléséről. Jan 8. Vermo rken pro feszszor , a sz imp ó

z ium e lnöke, zárszavá ban gyakor lat i útmut ató t adott , ame ly

nek értelmé ben a lege redmé nyeseb ben akko r keze lhetj ük bete

gei nk et, ha a kezelés t taxo l-c isp lat in/carbop latin együ ttes 

keze lésse l ke zdjük . A szervezők a ha llgatóságga l együtt há lás 

köszönet üke t fejezté k ki a Br isto l-Myers Sq uib b Company

nak , Geo rge Co nsta ntel isnek, a cég európa i igazga tójának a 

nagyszerü sz impó ziumé rt és a kongresszus támo gatásáé rt. 

Egy más ik, az Orion Pharma In tem ational ál ta l támoga tott 

sz impóz ium az antiö sztrogé nek kérdést bon colta: ,,A nti estro-
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gens: Hopes and Hazards". Általános ismertetések mellett 
rész letesen hallhattunk a sze lekt ív ösztrogén receptor bénítók
ról (SERM). Különös érdeklődést váltotta k ki azok az előadá

sok, amelyek az új antiösz trögénekke l, mint pl. a toremifen e 
elért eredményekről számo ltak be. A szimpózium elnöke i Eck
hardt Sándor és Robert C. Bast profe sszorok külön kiemelték, 
hogy ezeknek a kész ítményeknek már a mai gyako rlatban fon
tos helyük van. A szimpóziumért és a kongresszus támogatásá
ért hálás köszönet illeti Hajba Alaj ost és Dr. Adony i Ágnest. 

Megfelelő képzés nélk ül egye tlen szakma sem létez het, ezért a 
képzés és gyakorlati oktatás kérdése az ESGO 11 egy ik legfon
tosabb része volt. Richard W. Beard professzor, az European 
Board and College of Obstetr ics and Gynaecology (EBCOG) 
elnöke vezette a nőgyógyászati onko lóg ia európai képzéséve l 
foglalkozó - ,,European Trends in Gynaecological Oncology 
Trainin g and Educatio n" - szimpóziumot . Ezt a szimpóziumot 
a Euro pean Board and College ofObstetrics and Gynaeco logy
val közöse n szerveztük. Nagy elismerést váltott ki a nőgyó

gyásza ti onkológ ia európa i képzésének irányelvei t - ,,Subspe
ciality Tra ining Guide lines in Gynaecolog ica l Oncology " - be
mutató előadás. A képzés i irányelveket az EBCOG és az Euró

pai Nőgyógyászati Onkológiai Társaság közösen állította ösz
sze. A képzés vonatkozásá ban egy más ik fontos esemé ny, az 
Európai Nőgyógyász Onkológus Szakorvos Jelöltek Csoport 
jának első rendezvénye, ,,First Convention of the European 
Gynaecologica l Onco logy Trainees Group" volt. Az előadók 

lelkesedésse l vázo lták a jel enleg létező európai képzési prog
ramok előnyeit és korlátait. Annak a meggyőződésüknek adtak 
hango t, hogy a nőgyógyászati onkológiai szakképzés Európa 
minden országában elengedhetetlenül fontos. Nem vitatható , 
hogy szerveze tt nőgyógyászati onkológ iai szakképzés nélkü l 
nem lehet a női nemi szervek daganatos megbetegedéseibe n 
szenvedő betege ket megfelelően ellátni. Ezen a terü leten az 
Egyesü lt Államokhoz viszonyítva 30 éves elmaradás van, ami 
megengedhetet len. A szakképzés elengedhetetl en feltétele, 
hogy a szakmát az VEMS elismerje . Ennek nehézségeiről 

William Dunlop profe sszor számo lt be. A nőgyógyászati onko
lógia hivatalos elisme rtetése cé ljából egy külön rendezvé nyt is 
szerveztünk , amelyen egy határoza t született az UEMS részé
re, amelye t 17 ország írt alá. 

A minőség biztosítás a képzésnek is elengedhetetlen feltétele. 
Ennek lehetőségeit és kívánalmait egy szimpózium külön tár
gya lta Dr. Julietta Patnick és Dr. Chr is de Wolf elnök letével. 
Többek között a kérdés etika i olda la is elemzésre kerü lt a Hel
sinki dek laráció szellemében. Az előadók véleményét össze
fog lalóan az elnökök annak a meggyőződésüknek adtak han
got, miszerint a nőgyógyászati onko lóg ia gyako rlati képzésé 
hez egy bizony ítékokra alapozott „Európai Irányelvek" - Euro
pean gu idelines - a minőség biztosítás terü letén is kívánato s. 

A fogamzás és a daganatok kapcsolata több oldalról is megtár
gya lásra kerü lt. Nagyo n sikeres volt az a plenári s ülés, ame ly
nek során azt vizsgá lták , hogy a fogamzás és a megbetegede tt 
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szervek megtartásának milyen lehetőségei vann ak (Fertility 
and Organ Spar ing Treatment of lnvasive Gynaeco logica l Can
cer). Nem kevésbé izga lmas és gondolatébresztő volt az ovulá
ciót serkentő gyógysze res keze lés és a daga nat keletkezés koc
kázatának kérdését vizsgá ló előadás soroza t (Fert ility Drugs 
and the Risk of Gynaeco logica l Malignancies). Ahhoz, hogy 
ezen a területen végső álláspontot alakítsunk ki, még tovább i 
vizsgála tok szükségesek. Szót kapott a gyermekkori daganatos 
betegségek sejtmérgező gyógysze res keze lésének a későbbi fo
gamzásra kifejtett hatásának kérdése is. Úgy tűnik, hogy ez 
nem jelent komo ly veszélyt. 

A hormonpótló keze lés az idősödő hölgye k egy ik legfontosa bb 
kérdése. Újra és újra felmerü l a kérdés, hogy milyen kapcsolat 
van a hormonpó tló kezelés és daganatos betegségek között. 
Ebben a téma körben a világ vezető egyéniségei fejtették ki vé
leményüket. Az álláspon tok még mindig nem egységesek, kü
lönösen a tartós hormonp ótló keze lés és az em lőrák kockázatá
nak megítélésében. Annyi azonban biztos, hogy az a régi 
,,dogma", miszerint a hormonp ótló keze lés eredményesen ke

ze lt emlőrákos vagy méhtestrákos beteg esetében ellenjavallt, 
nem tartha tó. Ellenkezőleg, mint arra William Creas man pro
fesszor rámutatott , úgy tűnik, hogy a hormo npótló kezelés nem 
csak jobb álta lános állapotot biztosí t és véd számos betegsé g
gel szemben, hanem a daga natok kiújulásának kockázatá t is 

csökkenti. 

Az új keze lési lehetőségekkel és a sugárkeze lés fejlődésével 

foglalkozó plenális ülésen - ,,Nove l Treatment Modalities and 
Perspect ives in Radiotherapy" - szintén kiemelkedő előadáso

kat hallhattunk. A fényérzékeny ítő és hőkezelést Alexander 
Küb ler, illetve Gerd Schmitt professzorok tárgya lták. Az ülés 
elnöke, Ben J. Smit professzor, a sugárkeze lés mai helyze tét 
foglalta össze, és rámutatott néhány újabb eljárás, mint pl. su
gá r-se bésze t (radi osurgery , photon radiosurgery system) , 
sztereotaktikus és konformá lis sugárkezelés, fontosságára . Ki
fejtette, hogy az ezek ben rejlő lehetőségeket jobban ki ke llene 

használni. 

A záró ünnepséget közvetlenül megelőző utolsó tudományos 
ü lés az új típusú előadás forma , a „Take Home Lectures " volt. 
A „Vidd haza előadás" tulajdonk éppen a mindennapi gyakor
latban alkalma zható tanácso kat tarta lmazó , egy témá t átfogó 
összefog laló előadás. Meglehetősen sikeresnek mutatkozott, 
amit az is bizony ított , hogy a Kongresszus résztvevő i nek nagy 
része az előadóteremben tartózkodott, j óllehet a kongresszus 
két utolsó előadására került sor. Az elsőt a Mayo Klinika pro
fesszora Dr. Javier Magrina tartotta . Az előadás címe : ,,Mit 
tegyünk és mit ne tegyünk a nőgyógyászati daganatok sebésze
tében?" (Wbat should we do and should not do in surgery?) . 
Mindnyáj an nagyon sokat tanultunk, és valóban hasznos taná
csokkal térhettünk haza . A másod ik „Vidd haza előadásban" 

Robert C. Bast profe sszor a mo lekuláris genetika eredményei
nek gyakorlati alkalmazását tekintette át - ,,Future perspec
tives in treating gyneco logic cancer: message from the labora-
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tories". Mindnyájan lebi lincse lve hallgattuk , hogy a rákos be
tegségek ellátásá t alapjaib an megváltoztató molekuláris szintű 
kutatási eredménye k mi lyen új utakat nyitnak meg. Remények
kel és várakozássa l telten vittük haza tanácsait. 

Az előadások rendkív üli színvonala miatt kívánatosnak tűnt, 

hogy azok egy részét teljes dolgozat formájában közö ljük. 
Ennek érdekében e sorok írója , mint a European Joumal of 
Gynaeco logica l Oncology egy ik főszerkesztője, az újságban 
egy rova tot ny itott „Distingui shed expe rt ser ies" cím a latt. 
A dolgoza tok folyama tosan ebbe n je lennek meg. 

A Kongresszu s során még két nagyon fontos esemény történt. 
Az egyik az Európai Nőgyógyászati Rák Akadém ia, Europe an 
Acade my ofGynaeco logica l Cance r, EAGC megalapítása volt. 
Ennek részleteiről később számolunk be. 

A más ik egy vé lemény egyeztető rendezvény volt, amelyre az 
ESGO 11 e lőtti napon került sor. Az Európa i Nőgyógyászati 
Onkológia Társaság „Prognis tic factor" Bizottsága (ESGO 
Progno stic Factor Comm ittee) sze rvezésébe n a hámeredetű pe
tefészekrák kórjóslati tényező it tárgya lták. A szerző, mint az 
ESGO Prognostic Factor Comm ittee elnöke, egy két részből 

á lló tervet do lgozo tt ki, és meghív ta a szakma legrangosabb 
képviselőit, hogy egy-egy kórjóslati tényezőről átfogó közle
ményt írjanak. Ezek a dolgozatok a CME Joum al of Gyneco-
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logic Oncology-ban kerültek közlésre. A különböző kórjóslati 
tényezőket csopo rtosítottuk . Az egyes csopo rtokba tartozó kór
j óslati tényezőket egy-egy szerző fogta össze, akik a több i 
résztvevővel történt egyeztetés után megfogalma zták a kon

szenzus java slatokat. Ezeket a j avas latokat is minden résztvevő 
írásban véleményez te. A végső egyeztető ülésre csak ezek után 
került sor, ahol közös á lláspont alakult ki, és a megfoga lmazott 
állásfog lalások j óváhagyás t nyertek. Ebben a munkában közel 
száza n vettek részt a világ minden táj áró l. Az állásfog lalások 
a CME Joumal of Gyneco log ic Onco logy-ba n és a European 
Journal of Gynaeco log ical Oncology-ban kerülnek közlé sre. 

Magától értetődően nem lehet minden eseményről hírt adni, 
és csak bocsána tot kérhetünk azoktó l, akiknek a munkájáró l 
nem szá moltunk be. Ez semm ilyen körülmény ek közö tt nem 
jelenti azt, hogy ezek a te lje sí tmények kevésbé lenn ének fon
tosak, mint azo k, amelyeke t fen tebb em lítettünk. A Kong
ress zus sikere a közreműködőknek - előadók, elnökök és 
szervezők egya ránt - köszönhető. Ők teremt ették meg a lehe
tőségét annak, hogy az 57 országbó l idejö vök eszmét cse rél
hettek , és élményekben és tudá sban gyarapodva térhett ek ha
za. Köszöne t mindnyájuknak. 

Bősze Péter 
az ESGO 11 elnöke 

a European Society of Gynaecological Oncology volt elnöke 
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