
! BEVEZETÉS
A hámeredetû petefészekrákokat szokványosan sejtmérgezõ
szerekkel kezeljük.

Történelmi visszatekintés. A nõgyógyászati daganatok sejt-
mérgezõ gyógyszeres kezelése több mint 60 éve került be a kli-
nikai gyakorlatba, és több, egymástól többé-kevésbé jól elha-
tárolható korszak különböztethetõ meg:

" egy gyógyszeres kemoterápia,
" több gyógyszeres kemoterápia ciszplatin alkalmazása

nélkül,
" ciszplatin alapú összetett kezelések bevezetése,
" taxonok bevezetése.

Az egy gyógyszeres kezelést alkilezõ vegyületekkel (thiotepa,
chlorambucil, melphalan, ciklofoszfamid) a 60-as évek végéig
alkalmazták. A késõbb felfedezett kemoterápiás szereket, fõ-
leg a hexametilmelamint, eredményesen használták petefé-
szekrákos betegek kezelésére. Az 1970-es évektõl kezdve je-
lentek meg az antraciklinek, elõször a daunorubicint és a
doxorubicint (Adriamycin) alkalmazták; legnagyobb veszé-
lyük a szívkárosító hatás volt. Késõbb forgalmazták a
polietilén-glikol bevonatú liposzómás doxorubicint, a Doxylt
(Caelyx). Megfelelõ daganatpusztító hatást 20%-ban sikerült
elérni, enyhe mellékhatások mellett – szívkárosodást egyálta-
lán nem okozott. Az epirubicin a glükuronsavhoz kötõdik,
ezért jóval enyhébbek a mellékhatásai, fõleg a szívkárosítás.

Az egyedileg már hasznosnak és alkalmasnak bizonyult külön-
bözõ hatásmódú szereket a 70-es évek kezdetétõl egyre inkább
egymással társítva adagolták abban a reményben, hogy
daganatgátló hatásukban segítik egymást, és hogy mérgezõ
mellékhatásaik az egyes gyógyszerek kisebb mennyisége mi-
att mérséklõdnek. Az együttes kezelések elõnyeit az idõ iga-
zolta.

A petefészekrákos betegek gyógyszeres kezelésében döntõ
volt a ciszplatin megjelenése. Sokkal hatásosabb volt az elõ-
zõknél, önmagában és más vegyületekkel együtt is. A 70-es

évek végétõl a ciszplatin volt a leggyakrabban alkalmazott
gyógyszer a petefészekrákos betegek kezelésében. Többféle
szerrel társították: ciszplatin–ciklofoszfamid (CP), doxoru-
bicin–ciszplatin (AP), epirubicin–ciszplatin (EP), ciklofoszfa-
mid és AP (CAP), (ciklofoszfamid és EP = CEP) és a CAP–
hexametilmelamin (CHAP). Ezek 59–88%-ban voltak hatáso-
sak. Több mint egy évtizeden át a petefészekrákos betegek ke-
zelése valamelyik platinavegyület és alkiláló szer együttadá-
sán alapult. A legtöbb intézet a ciszplatin–ciklofoszfamid (CP)
kezeléssel kezdett.

A következõ 25 évben a ciszplatin és taxol párost alkalmazták;
a „hatásossági arány” a 70-es évek egy gyógyszeres kezelésé-
vel elért 20%-ról 73%-ra nõtt. Ennél is fontosabb, hogy az átla-
gos túlélési arány az utóbbi 20 évben jelentõsen javult. Kétség-
telen, hogy ebben a mûtéti kezelés tökéletesedésének is jelen-
tõs a szerepe, a jelenség hátterében mégis elsõsorban az erõ-
sebb daganatgátló és ugyanakkor enyhébb mellékhatással járó
korszerû gyógyszeres kezelés áll. A platinatartalmú szerek az
elõrehaladott stádiumú petefészekrákos betegeknél 60%-ban
hatásosak, akkor is, ha a ciszplatint a kevésbé károsító carbo-
platinnal helyettesítik.

A petefészekrák gyógyszeres kezelésében egyre nagyobb sze-
rep jutott a taxonoknak. A taxolt elõször önmagában adták.
Már a legelsõ kezeléseknél megfigyelték, hogy esetenként
igen súlyos allergiás folyamat (kezelést igénylõ vérnyomás-
esés, légzési elégtelenség, kiterjedt bõrkiütés) jelentkezik. Ki-
derült, hogy ennek oka a gyógyszer vivõanyaga által keltett
hisztaminfelszabadulás. A kezelés elõtt alkalmazott antihiszta-
min, szteroid és szerotoninantagonista gyógyszerek adásával
az allergiás válasz kivédhetõ.

A taxolt csakhamar más gyógyszerekkel társították: kezdetben
ciszplatinnal, késõbb carboplatinnal. A kétféle kezelés egyfor-
mán volt hatásos, az utóbbinál a mellékhatások enyhébbek
voltak, ezért leginkább a taxol–carboplatin kezelés terjedt el.

Napjaink kezelési gyakorlatát a platina és a taxonok kulcsszere-
pének felismerése alapozta meg (1). Az amerikai Nõgyógyászati
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Onkológiai Csoport (Gynecologic Oncology Group, GOG)
taxol–ciszplatin kezeléssel végzett vizsgálata (GOG111) áttörést
hozott a petefészekrákos betegek ellátásában (2). A GOG111 be-
választásos vizsgálatban hasonlította össze a hagyományos
ciklofoszfamid–ciszplatin kezelést a taxol–ciszplatin hatékony-
ságával. Ez a vizsgálat igazolta elõször, hogy a paclitaxel–
ciszplatin kezeléssel eredményesebben pusztítható a daganat (a
betegek 70%-a lett daganatmentes), és hosszabb a kiújulásmentes
túlélés (átlag 13 hónap). A szokásos vérképzõszervi mellékhatá-
sokon kívül a kezelést leginkább a vesekárosodás akadályozta,
ezért vetõdött fel a vesét kevésbé károsító carboplatin adása a
ciszplatin helyett. A GOG158 (3) vizsgálat bizonyította, hogy a
paclitaxel–carboplatin ugyanolyan hatékony, mint paclitaxel–
ciszplatin, de kevesebb a mellékhatása. További elõnye a rövi-
debb kezelési idõ (24, illetve 3 óra). A könyvtárnyira duzzadt iro-
dalom (60 klinikai vizsgálat, 15 500 eset) metaelemzése szerint a
platina önmagában (halálozási HR: 1,16) vagy a platina–nem
taxon társítás (HR: 1,28) kevésbé hatásos, mint a taxan–platina
társítás (4).

! JELENLEGI SZOKÁSOS KEZELÉSI MÓDSZEREK
A hámeredetû petefészekrákos betegek elsõdleges gyógysze-
res kezelése a paclitaxel–carboplatin együttes, melyet bizo-
nyos esetekben érképzõdést gátlóval egészítünk ki (5). A pac-
litaxel (175 mg/m2) és a carboplatin (AUC 5) együttest három-
hetenként adjuk, 3–6 alkalommal.

A betegeket a gyógyszeres kezelésrõl megfelelõen felvilágosít-
juk, a részletekrõl együttesen döntünk. A kezelésbe való bele-
egyezésüket a beleegyezõ nyilatkozat aláírásával jelzik. A keze-
lést megelõzõen kötelezõ felmérni a kezelendõ beteg általános ál-
lapotát, többnyire a Karnofsky-skála alapján – csak az 50–100
pont közötti értékkel bíró betegek kezelhetõk. Lényeges még a
vérkép ismerete, valamint a máj- és vesemûködés laboratóriumi
vizsgálata, melyeket mindegyik alaklommal elvégzünk. A keze-
lés javallatát a szövettani leletre és a megfelelõen megállapított
stádiumra alapozzuk:

Az stIa/b-G1 esetekben kedvezõ a kórlefolyás, akkor is, ha a
mûtétet nem követi kemoterápia; 80%-ot meghaladó ötéves
kiújulásmentes túlélés várható.

Az stIa/b-G2/3 esetén javasolt a kiegészítõ kezelés (6, 7). Öt
platinaalapú kezeléssel végzett, elõretekintõ, nagy klinikai
vizsgálat Cochrane-metaelemzése (1277 beteg) azt mutatta,
hogy a korai stádiumú petefészekrákban szenvedõ betegeknél
a gyógyszeres kezelés alkalmazás elõnyösebb (HR: általános
túlélés 0,71; daganatmentes túlélés 0,67), mint a csak megfi-
gyelés (6). A túlélési elõny a kiterjesztett követési idõtartam-
ban (10 év) is megmaradt, de csak a nagykockázatú betegség-
ben szenvedõknél, a kiskockázatúaknál nem volt számottevõ
különbség.

Megjegyzés: A mûtétet követõ, kiegészítõ gyógyszeres kezeléstõl
való eltekintés legalább olyan súlyú döntés, mint annak javallata.
Éppen ezért a klinikai gyakorlatban célszerû a második szövetta-
ni szakvélemény kikérése, a mûtéti leírás gondos áttekintése, ér-
tekezés a mûtétet végzõ orvossal, a daganatjelzõk mûtét elõtti és
utáni értékeinek elemzése. Mindezek figyelembe vételével szü-
lethet döntés a több társszakmai képviselõibõl álló szakbizottság
véleménye alapján arról, hogy a korai stádiumú betegeknek ad-
junk-e kiegészítõ gyógyszeres kezelést vagy sem.

A korai stádiumú betegeknek általában három kiegészítõ keze-
lést adunk, mindig egyedileg mérlegelve; az elõrehaladott be-
tegségben szenvedõknek hatot.

A kemoterápia hatékonysága szorosan összefügg a mûtéti sejt-
csökkentés mértékével. Minél több a visszamaradt daganat,
annál kevésbé hatásos a gyógyszer. A legkedvezõbbek a túl-
élési eredmények azoknál, akiknek a daganatát sikerült telje-
sen eltávolítani.

Mellékhatások

A hatásos gyógyszeres kezeléshez ma még óhatatlanul hozzátar-
toznak a sejtmérgezésbõl adódó szövõdmények. A nõgyógyásza-
ti gyakorlatban alkalmazott daganatellenes szerek között ugyanis
kevés az olyan, amelynek hatása a ráksejt és az ép sejt közötti bio-
kémiai különbségen alapszik.

A mellékhatások a szervek, szervrendszerek ártalmából keletkez-
nek. Leggyakrabban a vérképzõrendszer károsodik. Amennyiben
a fehérvérsejtszám és/vagy a vérlemezkeszám csökkent, keve-
sebb gyógyszert adunk. Jelentõs csökkenésnél GMCSF (granu-
locyta–macrophag kolóniaserkentõ faktor), GCSF (granulocyta-
kolónia-serkentõ faktor) adása szükséges.

A mellékhatások súlyosságát a WHO pontrendszere szerint érté-
keljük (l. táblázat). Lényeges, hogy kezeléstõl várható egyes mel-
lékhatásokat a beteg jól tudja elviselni.

A paclitaxel–carboplatin kezelés mellékhatásai: vérképzõszer-
vi károsodás, túlérzékenységi válasz, idegártalom, szívmûkö-
dés-lassulás, kopaszodás, hasmenés, hányinger, hányás, nyál-
kahártya-gyulladás, átmeneti szérumtranszamináz-emelkedés,
körömlemez-leválás

A MÁSODLAGOS KEZELÉS GYÓGYSZEREI
Ezeket szokásosan akkor adjuk (önmagukban vagy kiegészí-
tésként), ha a paclitaxel–carboplatin kezelés nem megfelelõen
hatásos. A legfontosabbak a liposzómás doxorubicin (Doxyl,
Caelyx!), a topoizomeráz-1-bénító Topotecan (Hycamtin!).

! A KEZELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE
A gyógyszeres kezelés hatékonyságát szokásosan a betegek ál-
lapotának (tünetek, erõnlét stb.) változásából állapíthatjuk
meg. Ez a legfontosabb ismérve.

Ha a kezelés megkezdésekor van mérhetõ daganat, a daganat
nagyságának változását képalkotó eljárásokkal állapíthatjuk
meg a legpontosabban; általában ultrahangvizsgálatot vég-
zünk. Szükség esetén CT, mellkasi röntgen és MR is szóba jön
(lásd 33. oldal).

A megfelelõen mûtött betegeknél – nem maradt vissza látható
daganat – a daganatjelzõk (CA125, HE4) vizsgálata alkalmaz-
ható, ha a mûtét elõtt a szérumszintjük magas volt. Célszerû a
gyógyszeres kezelés megkezdésekor is meghatározni a CA125
és/vagy HE4 szérumszintjét. Ha a valamelyik szint emelkedik
a kezelés alatt, a kezelés hatástalan (platina-ellenálló beteg-
ség), más gyógyszereket kell adni.
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! A HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA
Noha a szokványos kezeléssel (mûtét és kemoterápia) a beteg
~80%-a daganatmentessé tehetõ, a betegek 40%-ának a daga-
nata két éven belül kiújul; rendszerint végzetes kimenetellel.
A kiújulásokat többféleképpen igyekeztek kivédeni: adagolás-
sûrítéssel*, mennyiségnöveléssel*, hasüregi kezeléssel és ki-
egészítõ sejtmérgezõ gyógyszerek, más társítások adásával
(5).

Adagolássûrítés* (dose density). A gyógyszerek beadott
mennyisége azonos a szokványos kezelésekével, de az egyes
kezeléseket több részletben adjuk, például a háromhetenként
adandó mennyiséget három részre osztva, hetenként. Ennek
következtében a hatóanyag vérszintje nem emelkedik túl ma-
gasra (kisebb a csúcsérték), kisebb ingadozásokkal tovább ma-
rad a még hatékony szinten. Remélték, hogy ez a kezelés haté-
konyabb, kevesebb és enyhébb a mellékhatás. A módszert a
nemrég befejezõdött MITO7 vizsgálattal tanulmányozták,

meghatározó különbséget a túlélésben nem figyeltek meg, a
mellékhatások azonban enyhébbek voltak a heti adagolású ke-
zeléskor. A megerõsítõ adatok még hiányoznak, ezért ez a ke-
zelési módszer még kísérletes kezelési lehetõségként jön szó-
ba, nem tekinthetõ szokványos kezelésnek (7).

Mennyiségnövelés*. Összehasonlították a saját õssejttel támo-
gatott nagymennyiségû kemoterápia hatékonyságát a szokvá-
nyos kezeléssel elért eredményekkel; különbséget nem állapí-
tottak meg (8).

Külön megítélésû a JGOG 3016 vizsgálat. Ennek a tervezése
az adagolássûrítési mód tapasztalatain alapszik. Lényege: na-
gyobb mennyiségû gyógyszert adunk a szokásos ütemezésben,
ügyelve, hogy a mellékhatások ne fokozódjanak (9).

A JGOG 3016 elõretekintõ, véletlenbeválasztásos kétkarú vizs-
gálatba a korábban kemoterápiát nem kapott stII–IV. hámeredetû
petefészekrákos betegeket vontak be. Egyik csoportjuk a szokvá-
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1. táblázat A daganatelleni gyógyszeres kezelés mellékhatásainak megítélése (WHO ajánlása)

Mellékhatások Súlyossági fokozatok (G0–4 [grade])

0 1 2 3 4

Vérképzõszervi

Hemoglobin (g/100 ml) >11,0 9,5–10,9 8,0–9,4 6,5–7,9 <6,5

Fehérvérsejtszám (1000/mm3) > 4,0 3,0–3,9 2,0–2,9 0,5–0,9 <0,5

Vérlemezkeszám (1000/mm3) > 100 75–99 50–74 25–49 <25

Gyomor-bélrendszeri

Hányinger, hányás nincs hányinger átmeneti kezelést igénylõ csillapíthatatlan

Hasmenés nincs átmeneti >két nap kezelést igénylõ véres, kiszáradás

Májkárosodás

Bilirubin (mmol/l) <1,25"N* 1,26–2,5"N 2,6–5"N 5,1–10"N >10"N

SGOT/SGPT <1,25"N* 1,26–2,5"N 2,6–5"N 5,1–10"N >10"N

Alkalikus foszfatáz <1,25"N* 1,26–2,5"N 2,6–5"N 5,1–10"N >10"N

Vesekárosodás

Szérumkreatinin <1,25"N* 1,26–2,5"N 2,6–5"N 5,1–10"´N >10"N

Fehérjevizelés nincs + ++ +++ ++++

Vérvizelés nincs mikroszkópos látható véralvadék elzáró ív

Hajhullás nincs elenyészõ foltokban teljes,
de visszanõ

végleges
hajhullás

Ritmuszavar nincs 110/min szinuszos szapo-
ra szívverés

többgócú PVC kamrai PVC

N*: a normál laborérték felsõ határa; PVC: premature ventricular contraction



nyos paclitaxel–carboplatin kezelést kapta, a másikban a
carboplatint AUC 6 mennyiségben 3 hetente, a paclitaxelt pedig
80 mg/m2 adagban hetente adták, vagyis kezelési szakaszonként
(3 hét) három alkalommal. Ezzel a paclitaxel szakaszonkénti
mennyisége 175 mg/m2-rõl 240 mg/m2-re növekedett. Az utóbbi
a kiújulásmentes túlélést 17,2 hónapról 28 hónapra növelte (9).
A teljes túlélési idõ is hosszabb volt (58,7 szemben az 51,1 hó-
nappal). Az alcsoportok elemzése azonban azt mutatta, hogy a
kezelés csak azoknál a betegeknél elõnyösebb, akiknél az elsõd-
leges mûtét után 1 cm-nél nagyobb daganat maradt a hasban.
Nem volt különbség a világos sejtes és a nyákos daganatok eseté-
ben. A mellékhatások kifejezettebbek voltak, többször kellet
megszakítani vagy késleltetni a kezelést, elsõsorban vérképzési
zavarok miatt.

Társítás más sejtmérgezõ gyógyszerekkel. Számos vizsgálat
tárgya volt a harmadik sejtmérgezõ szerrel (liposzómás
doxorubicin, gemcitabin, epirubicin, topotecan) kiegészített
szokásos paclitaxel–carboplatin kezelés hatásosságának tanul-
mányozása; egyetlen szerzõ sem számolt be elõnyösebb hatás-
ról (10). A molekulacélzó* szerekkel való társítás azonban
ígéretesnek látszik (lásd 40–44. oldal).

Hasüregi kezelés. A petefészekrákot a hashártyai szóródás jel-
lemzi, ezért kísérelték meg a hasüregi kezelést, amelynél a ha-
tóanyag közvetlenül kapcsolódik a ráksejthez. Ez elvileg fo-
kozhatja a hatékonyságot. Az 1 cm-nél kisebb maradékdaga-
natok esetében jön szóba; az 1 cm-nél nagyobbaknál nem érde-
mes alkalmazni, mert a hatóanyag csak néhány milliméternyi-
re hatol be a szövetekbe. Legtöbbször ciszplatint adunk (75
mg/m2), de adható carboplatin (100 mg/m2) is.

A kezelés adható hascsapoláskor: a hasvízet szúrcsappal enged-
jük le, a szúrcsatornán, vékony szondán keresztül bejutatható a
gyógyszer a hasüregbe. Tervezett kezeléskor a mûtét végén a has-
falba ültetjük az adagolót a hozzátartozó hasüregi szondával.

A szokványos kezelések legsúlyosabb mellékhatásai a vér-
rendszeri károsodások. A hasüregi kezeléstõl ezek mérséklõ-
dését is várták. A vonatkozó tanulmányok a halálozás
20–25%-os csökkenésérõl számoltak be elõrehaladott petefé-
szekrákos betegeknél az általános és a daganatmentes túlélést
is meghosszabbította (11, 13). A szövõdmények – elsõsorban a
módszerrel összefüggõk, például a hasüregi csöveknél kelet-
kezõ fertõzések – továbbá: idegkárosodás (55%), hányinger és
hányás (51%), vesekárosodás (39%) azonban súlyosak voltak,
ezért a kezelés nem terjedt el (12). Az Egyesült Államokban,
válogatott estekben mégis alkalmazzák.

A hashártyán keresztül felszívódó gyógyszereken alapuló ke-
zelés bíztató formája a mûtét alatti kezelés, melyet gyakran hõ-
kezeléssel társítanak (HIPEC, lásd 62. oldal) (6).

Köztes gyógyszeres kezelés. Még ma is elõfordul, hogy a da-
ganatot csak részben sikerül eltávolítani, vagy csak nyitják,
zárják a hasat. A beteg három kemoterápiát kap, és ha a daga-
nat részben (nagyritkán teljesen) visszafejlõdik, második mû-
téttel eltávolítják a daganatot, és ismét három kemoterápiát ad-
nak.

Az elsõ jelentõs vizsgálatban 670 olyan IIIC vagy IV. stádiumú,
hámeredetû petefészekrákos, elsõdlegesen mûtött betegek vettek

részt, akiknél csak 41,6%-ban sikerült a látható daganatokat eltá-
volítani (10). Akiknél maradt daganat, azt 3 kemoterápia után el-
távolították, és ismét adtak 3 kemoterápiát. A mûtéti szövõdmé-
nyek lényegesen gyakoribbak voltak a kétszer mûtötteknél, a ki-
újulások arányában és túlélésben azonban nem volt különbség a
szokványosan kezelt betegekhez viszonyítva.

Ez a kezelés a múltban volt gyakori, amikor még nem a szak-
képzett nõgyógyászati daganatsebészek mûtötték a betegeket,
és a kórismézésnek nem volt része a daganat kiterjedtségének,
a mûthetõség megítélése.

Mûtét elõtti gyógyszeres kezelés. Az elsõdleges kezelés legne-
hezebb kérdése azon betegek ellátása, akiknél a teherbíró ké-
pességük vagy a daganat kiterjedése nem teszi lehetõvé a daga-
nat teljes eltávolítását. Ezekben az esetekben jelenthet megol-
dást a mûtétet megelõzõ (neoadjuváns) részleges gyógyszeres
kezelés, melyet a köztes mûtét (interval laparotomy) követ, ki-
egészítve a kemoterápia hátralévõ részével. A kérdés: Kinél al-
kalmazzuk ezt a kezelést? Jobbak-e a túlélési esélyek, ha a
gyógyszert adjuk elõször, és nem veszélyeztetjük a beteget a
rendkívül kiterjesztett mûtéttel.

A CHORUS vizsgálatba 550 petefészekrákos beteget vontak be,
véletlenszerû beválasztással. Az egyik csoportban elsõdlegesen
megmûtötték a betegeket, és utána adtak hat platinaalapú gyógy-
szeres kezelést. A másik csoportban 3 kemoterápiát adtak elõ-
ször, ezt követte a mûtét, és ismét 3 gyógyszeres kezelés. A túl-
élésben nem volt meghatározó különbség a kétféle kezelési forma
között.

Az elmúlt évek adatai megerõsítik a mûtétet megelõzõ gyógy-
szere kezelés helyét az elõrehaladott hámeredetû petefészekrá-
kos beteg ellátásában. A rossz általános állapotú betegeknél (a
kiterjesztett mûtétet nem vagy nehezen viselnék) és azoknál ja-
vasolt, akiknek a daganata a mûtéttel valószínûleg nem távolít-
ható el teljesen. A mûtét elõtti gyógyszeres kezeléshez minden
betegnél szövettanilag kell igazolni a rosszindulatú daganatot.

! ÖSSZEGZÉS
Az elõrehaladott hámeredetû petefészekrákos betegeknél a
mûtétet követõ gyógyszeres kezelés 80%-ban hatásos. de a be-
tegség gyakran kiújul, sokszor gyógyszerérzéketlenné válik,
ezért a betegek rendszerint nem élnek sokáig. Szokásosan
ciszplatint vagy carboplatint és taxánokat adunk elsõdlegesen,
de ha nem elég hatásos, kiegészíthetjük más daganatellenes
szerekkel is (például topotecan, gemcitabin, liposzómás doxo-
rubicin).

A paclitaxel-carboplatin kezelés eredményessége javítható a
IIIB, IIIC és IV. stádiumú hámeredetû petefészek- peteveze-
ték- vagy elsõdleges hashártyarák eseteiben érképzõdést gátló
szer (bevacizumab) alkalmazásával. A klinikai vizsgálatok
eredményei szerint a hashártyán keresztül felszívódó gyógy-
szer, valamint a gyógyszeradagolás változtatása is hatéko-
nyabbá teheti a kezelést. Más célzott kezelések, elsõsorban a
PARP-gátlók is elõtérbe kerültek (lásd 42. oldal).

Az elsõdleges kezeléseknél arra is kell gondolni, hogy az ered-
ményesen kezelt betegek jelentõs részében kiújul a daganat, és
ismételt gyógyszeres kezelés szükséges.
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A kezelés meghatározása a több szakterület képviselõjébõl
összeállított daganatkezelési csoport feladata. Õk döntenek a
mûtét javallatáról, mérlegelve a kiterjesztést; a gyógyszerek
kiválasztásáról, adagolásuk ütemezésérõl stb. Lényeges a be-
tegek folyamatos ellenõrzése: a helyes gyógyszerválasztás, a
gyógyszerelés idõbelisége, a kezelés minõsége. A kiegészítõ
kezelések megítélése folyamatos mérlegelést igényel, és csak a
helyes döntések sorozata vezethet a hosszabb idõtartamú mi-
nõségi életévekhez.

A kezelésekben fontos szemléletbeli változás történt két szem-
pontból is:

" Eddig az elsõdleges mûtét eredményessége volt elõtér-
ben. Napjainkban az elsõdleges ellátás eredményessége
a cél, miszerint a legjobb életminõség mellett a daganat-
mentesség biztosítása a legfontosabb az elsõdleges mû-
tét és gyógyszeres kezelés vagy mûtét elõtti gyógyszeres
kezelést követõ mûtéttel. Ez a kulcsdöntés az elõrehala-
dott petefészekrákos betegek kezelésnél.
" Ma már elfogadott, sõt elõírásszerû, hogy az elõrehala-

dott petefészekrákban szenvedõ beteget szakképzett nõ-
orvosi daganatgyógyásznak kell kezelni.
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