
! BEVEZETÉS
A hámeredetû petefészekrákos betegek 70%-ánál kiújul a da-
ganat a megfelelõ mûtét és kiegészítõ paclitaxel–carboplatin
kezelés ellenére (1); a III–IV. stádiumú esetekben ez az arány
80–85%.

A GYÓGYSZERES KEZELÉS MEGFONTOLÁSAI
Kiújuló daganatnál elõször fel kell mérni, hogy a beteg alkal-
mas-e és hajlandó-e sejtmérgezõ kezelésre. A rossz általános
állapotú betegeket fel kell világosítani, hogy náluk a gyógy-
szeres kezelés hatékonysága kérdéses. A korai tüneti kezelés
minden kiújuló petefészekrákban szenvedõ nõnél szükséges,
mert javíthatja az életminõséget, mérsékelheti a tüneteket, és
meghosszabbíthatja az életet (2).

A kezelési tervet a platinamentes idõszak hosszára alapozzuk,
mivel szoros összefüggést figyeltek meg a kezelésmentes idõ-
szak hossza és a gyógyszerek hatékonysága, a daganat ismételt
kiújulása, valamint a túlélés között. Minél rövidebb ez az idõ-
tartam, annál rosszabb a betegség várható kimenetele.

" Kemoterápiára érzékenynek tekintik a legalább hat hónapos
daganatmentes idõszak után kiújuló betegséget (platina-
érzékeny daganat). Korábban a 6. és 12. hónap között kiújuló
folyamatot részlegesen platinaérzékenynek neveztük.

" Platina-ellenálló, illetve kemoterápiára ellenállónak tartjuk az
utolsó platinakezeléstõl számított hat hónapon belül kiújult
petefészekrákot. Ha a daganat a kezelés alatt növekszik vagy
egy hónapon belül kiújul, platinaérzéketlennek nevezzük (3).

Ennek a két csoportnak az éles kettéválasztásával kapcsolat-
ban egyre többször merülnek fel azonban kétségek. A platina-
mentes idõszak hossza ugyanis függhet a követés gyakoriságá-
tól és az alkalmazott kórismézési eszközök érzékenységétõl is.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a különbözõ szövetszerke-
zetû daganatoknak eltérõ a növekedési sebességük és más a
biológiai tulajdonságuk. Ekként a hat hónapnál meghúzott vá-
lasztóvonal nem mindig alkalmas arra, hogy biztosan elkülö-

nítsük azokat, akiknél a platinaalapú kezelés hatásos lesz,
avagy nem lesz hatásos. Bizonyítja ezt az is, hogy a kezelés a
platinaérzékenynek tartott csoportban is csak 47,2–66%-ban
hatékony (4–7), valamint a platina-ellenállók csoportjában is
elõfordul, hogy a daganat visszafejlõdik a kezelésre – fõleg a
BRCA-hibát hordozóknál, de a nem hordozóknál is. A pacli-
taxel–carboplatin és a carboplatin–gemcitabin kezelésre adott
általános válaszarány ebben a csoportban mintegy 29%
(8–10); jobb, mint bármilyen más sejtmérgezõ kezelésnél.
A molekulacélzó kezelések (PARP-gátlók, érújdonképzõdést
gátlók) hatékonysága sincs egyértelmû összhangban a fenti
csoportosítással (11). Mindezek ellenére a hat hónapos daga-
natmentes határérték a kezelés megválasztásának fontos
szempontja (12).

Minden esetben mérlegelni kell az ismételt mûtét lehetõségét,
mivel a kiújult daganat teljes eltávolítása (R0) lényegesen nö-
veli a betegek túlélését. Mûtét elsõsorban azoknál jöhet szóba,
akiknek a daganata hat hónapnál késõbb és nem kiterjedten
újult ki (13); a platinaérzéketlen daganatoknál ritkán javasolt
(14). Természetesen bélelzáródás vagy annak a megelõzését
célzó mûtét elvégzése teljesen más kérdés.

A betegség kiújulását képalkotó vizsgálatokkal és a daganat-
jelzõk rendszeres ellenõrzésével lehet megállapítani. A CA125
meghatározása elsõsorban magasfokú savós petefészekrákok-
nál alkalmazható a kiújulás felismerésére; az alacsonyfokú sa-
vós, a világos sejtes, a méhhámszerû és a nyákos daganatoknál
nem elég tájékoztató, mert ezek a daganatok kevéssé termelik.

A jelenlegi álláspont szerint gyógyszeres kezelést csak a klini-
kai és képalkotói vizsgálatokkal igazolt kiújulásoknál adunk; a
CA125-szint emelkedése önmagában nem indokolja a kezelés
elkezdését.

A gyógyszeres kezelés hatékonyságát, vagyis a daganatnak a
gyógyszerek hatására bekövetkezõ változását (daganatválasz)
nemzetközi ismérvek (RECIST) szerint határozzuk meg.
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! PLATINAÉRZÉKENY BETEGSÉG

A kiújult petefészekrák platinaérzékenységének meghatározásai:

" Bizonyított platina érzékenység: a daganat visszafejlõdése
platinaalapú kezelésre (a vizsgált idõpontban a daganat pla-
tinaérzékeny).

" Feltételezett/várható platinaérzékenység: korábbi platinaala-
pú kemoterápiára visszafejlõdött daganat hat hónapon túli ki-
újulása (tüneti vagy képalkotókkal igazolt).

Ebbe a csoportba tartoznak azok a betegek, akik korábban
nem kaptak platinát, valamint akik a látható daganat eltá-
volítása után részesültek kiegészítõ platinaalapú kezelés-
ben, és nem jelentkeztek daganatra utaló tünetek, illetõleg
képalkotó vizsgálatokkal sem lehetett kimutatni daganatot.

A platinaérzékeny kiújult hámeredetû petefészekrákok nagy
valószínûséggel a másodlagos platinaalapú kezeléssel is pusz-
títhatók. Ezekben az esetekben javasolt a másodlagos mûtét és
a kiegészítõ platinaalapú gyógyszeres kezelés.

A másodlagos mûtét javallatait és szempontjait külön fejezet
tárgyalja (lásd 75. oldal). A magas hõmérsékletû hasüregi ke-
moterápiával kiegészített hashártya-eltávolítás (hyperthermic
intraperitoneal chemotherapy, HIPEC) hatékonyságát a kiújult
petefészekrákoknál nem igazolták. Kiújuló hámeredetû pete-
fészekrákos betegek bevonásával végzett befejezett véletlen
beválasztásos vizsgálat, amely a HIPEC elõnyét igazolná nin-
csen, így ez a kezelés a kiújult petefészekrákos betegeknél to-
vábbra is kísérletinek számít (15).

Mivel a hosszabb platinamentes idõszak után kiújuló rákok ke-
zelése eredményesebb, megkísérelték a platinamentes idõszak
meghosszabbítását más gyógyszerek adásával, de ez nem
nyújtotta meg a betegek életét.

A MITO8 vizsgálatban 215 olyan beteget vizsgáltak, akiknek a
platinaalapú kemoterápiát követõen 6–12 hónappal újult ki a da-
ganata. A vizsgálati karon nem platinaalapú kemoterápiát (lipo-
szómás doxorubicint, topotekánt vagy gemcitabin) adtak a mûtét
után, és csak a kiújulásnál váltottak platinaalapú kezelésre
(carboplatin–paclitaxel, carboplatin– gemcitabin). A másik karon
fordított kezelést alkalmaztak. A platinamentes idõszak hosszabb
volt a vizsgálati karon, az átlagos teljes túlélési arány azonban rö-
videbb (21,8 vs. 24,5 hónap; kockázati arány [HR] 1,38, 95% CI
0,99–1,94), valamint a harmadik kezelést követõ életminõség-
vizsgálat is rosszabb volt azoknál, akik nem platinatartalmú keze-
lést kaptak (16).

Azoknál a betegeknél, akiknek a daganata az elsõdleges plati-
naalapú kezelés után hat hónapig vagy annál hosszabb ideig

nem újul ki, illetve nem halad elõre, nagyobb valószínûséggel
hatékonyak a platinát (carboplatin, ciszplatin) tartalmazó is-
mételt kezelések. Ebben a csoportban az együttes kemoterápiát
részesítik elõnyben az egy hatóanyagossal szemben, mivel az
együttes kezeléssel a betegek 50–60%-ánál pusztítható el a da-
ganat, és vizsgálatok alapján a daganatmentes túlélés (PFS) is
hosszabb (17–19).

A kiújult petefészekrák kezelésére engedélyezett gyógyszerek
Európában: platina, paclitaxel, topotekán, trabektedin és a
liposzómás doxorubicin. Általánosságban kimondható, hogy a
platinaérzékeny betegeknél a platina és egy másik befogadott
készítmény együttes adása a javasolt, mert így 50–60%-os vá-
laszadási arány érhetõ el. Többféle párosítás lehetséges, jelen-
leg még nem tudjuk, hogy melyik a legjobb.

Platinaalapú együttes kezelések lehetnek:

" carboplatin (AUC 5) és paclitaxel (175 mg/m2) háromhetente
(20) (az együttes kezelések között ez az egyetlen, ahol teljes
túlélési elõnyt igazoltak a klinikai vizsgálatban, azonban a be-
választott betegek nagy hányada korábban nem kapott
paclitaxel kezelést, így az eredmények nehezen összevethetõ-
en a többi együttes kezelés hatékonyságát felmérõ vizsgálato-
kéval).

" paclitaxelallergia esetén a docetaxel (75 mg/m2) (21) vagy a
nab-paclitaxel (260 mg/m2) alkalmazható (22)

" carboplatin (AUC 4) és gemcitabin (1000 mg/m2 az 1. és a 8.
napon) (23)

" carboplatin (AUC 5) és liposzómás doxorubicin (30 mg/m2)
négyhetente (24)

" carboplatin (AUC 5) és topotecan (0,75 mg/m2, 1–3 napon)
(25).

Rossz általános állapotú vagy idõs betegeknél az egyedüli platinakezelés
[carboplatin (AUC 5) vagy cisplatin (50–75 mg/m2) javasolható.

Rossz általános állapotú vagy idõs betegeknél az egyedu¨li platinakezelés
[carboplatin (AUC 5) vagy cisplatin (50–75 mg/m2)] javasolható.

Az együttes kezelés kiválasztásánál a beteg kívánsága és az
egyes hatóanyagok mellékhatásainak alapján lehet dönteni.

Például fennmaradó idegbántalomnál vagy szívpana-
szokban szenvedõ nõknél, vagy azok számára, akik ki-
fejezik, hogy nem kívánnak hajvesztéssel járó kezelést,
a paclitaxel helyett a gemcitabint vagy liposzómás
doxorubicint lehet alkalmazni. Távolabb élõ betegek-
nél a carboplatin–liposzómás doxorubicin kezelés le-
het az elõnyösebb, mivel ezt négyhetente kell beadni.

Az ASCO 2018 kongresszusán bemutatott adatok is megerõsí-
tették, hogy azoknál a kiújult, platinaérzékeny csoportba tarto-
zó petefészekrákos betegeknél, akiknél korábban nem alkal-
maztak bevacizumabot, az érújdonképzõdést gátló szer és a
platinaalapú együttes kezelések jelentõsen meghosszabbítják a
daganatmentes túlélési idõt (26). Azoknál a nõknél, akiknél a
daganat súlyos tüneteket okoz és érújdonképzõdést gátló szer
adható, a bevacizumabot platinaalapú kezeléssel társítva, majd
fenntartó kezelésként alkalmazva engedélyezték a hámeredetû
petefészekrákos betegek kezelésére.

70 Nõgyógyászati Onkológia 2019; 24:69–74

Petrányi Ágota

RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors). A daganat-
válasz nemzetközi szabványos megítélési módja. Alapja: kisebbedik,
változatlan marad vagy növekszik a daganat. Ehhez legalább egy kép-
alkotó vizsgálattal mérhetõ daganatnak kell lennie. A daganatválasz-
nak négy formája van:

" teljes válasz (complete response, CR) (daganat képalkotó
vizsgálattal sem mutatható ki,

" részeleges válasz (partial response, PR),
" elõrehaladó betegség (progressive disease PD),
" változatlan betegség (stable disease, SD).



Az OCEANS vizsgálatban részt vevõ kiújult petefészekrákos be-
tegeknél a platina–paclitaxel/gemcitabin kezeléssel együtt, majd
fenntartó kezelésként adott bevacizumab jelentõsen növelte a da-
ganatmentes túlélést, de a betegek mégsem éltek hosszabban. Ez
részben azzal volt magyarázható, hogy az álgyógyszert kapó be-
tegek 43,9%-a késõbb bevacizumabot kapott (27). A bevacizu-
mab–paclitaxel/karboplatin kezelésnél a GOG213 vizsgálatban
daganatmentes túlélés a platina–paclitaxel kezelés kiegészítése-
ként öt, a platina–gemcitabin kiegészítéseként négy hónappal
volt hosszabb (26).

Az AGO csoport (Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische
Onkologie) összehasonlította a carboplatin–gemcitabin–bevaci-
zumab és a liposzómás doxorubicin–platina–bavacizumab keze-
lést. Az utóbbival kezelt betegek elõrehaladás-mentes túlélése
hosszabb volt (13,3 szemben a 11,7 hónappal, p = 0,0128), az
életminõségüket jobbnak vélték, noha a mellékhatásokban nem
volt különbség (28). Ennek alapján a kiújult hámeredetû petefé-
szekrákos betegeket a liposzómás doxorubicin–platina–bava-
cizumab + fenntartó bevacizumab adásával kezeljük. A lipo-
szómás doxorubicin–platina–bavacizumab azonban hazánkban
nem befogadott kezelés, ezért alkalmazásához OGyI engedélyt
kell kérni.

A DNS-károsodás a sejtosztódás velejárója, de az egészséges
sejtek ezeket a hibákat ki tudják javítani. A poli(ADP-ribóz)
polimeráz- (PARP) 1, 2 és 3 enzimek az egyszálú DNS-törések
kijavításában fontosak. Abban az esetben, ha a sejtben a
DNS-javító mûködési rendszer károsodik vagy túlterhelõdik,
például DNS-károsító kemoterápia (alkilálószerek, topo-
izomeráz-gátlók) alkalmazása miatt, a PARP-gátlás a kétszálú
DNS-törések felszaporodásához vezet, amely végül a sejt ha-
lálát okozza (29). A petefészekrákos betegeknél a PARP-
gátlók (mint a niraparib, olaparib, rucaparib) meghosszabbít-
ják a daganatmentes túlélést, még az emlõrákra hajlamosító
BRCA daganatgátló gén hibáját nem hordozó nõknél is. Leg-
hatásosabbak azonban csírasejtes BRCA génhiba esetén, mér-
sékeltebbek az egyéb egyszálú DNS-törések helyreállítását
csökkentõ más génhibáknál (30, 31).

A kulcsfontosságú Study 19 vizsgálatban platinaérzékeny kiúju-
ló petefészekrák miatt platinatartalmú kemoterápiában részesült
betegeknél olaparib fenntartó kezelést alkalmaztak. Az olaparib a
betegség elõrehaladásáig eltelt idõt (PFS) az álgyógyszert kapók
4,8 hónapjáról 8,4 hónapra növelte. Öröklõdõ BRCA génhibát
hordozóknál a különbség még nagyobb volt: 4,3 szemben 11,2
hónappal (30). A hasonló elrendezésû SOLO-2 vizsgálat is meg-
erõsítette a készítménnyel elérhetõ eredményeket. 2018. óta en-
gedélyezett a platinaérzékeny petefészekrákos betegek olaparib
fenntartó kezelése – függetlenül a BRCA gén hibájától (32).
2019-ben további három nagy vizsgálat (VELIA-GOG 3045,
PRIMA/ENGOT-OV26/GOG3012 és PAOLA-1/ENGOTov25)
egybehangzóan igazolta, hogy a platinaérzékeny kiújuló petefé-
szekrákos betegeknél valamennyi vizsgált PARP-gátló fenntartó
kezelésként jelentõsen megnöveli a betegség elõrehaladásig eltelt
idõt (33-36).

Jelenleg nincs olyan klinikai vizsgálati eredmény, amely segí-
tene a PARP-gátló és a bevacizumab kiegészítõ kezelések kö-
zötti választásban. Olyan biológiai jelzõanyag sem ismert,
mely a bevacizumab hatékonyságát elõre jelezné. Az érvényes
útmutatások alapján a nagy daganattömegû és jelentõsebb tü-
netektõl szenvedõ betegeknek a bevacizumab javasolható, mi-
vel fokozza a kemoterápia hatékonyságát. A PARP-gátló fenn-
tartó kezelés akkor választható, ha a beteg tüneteit nem szük-

ség gyorsan csillapítani, vagy a bevacizumab adása ellenja-
vallt (37), mint például vérrögösödés, sipoly, kezelhetetlen
magas vérnyomás stb. esetében. Természetesen a BRCA gén-
hiba kimutatása és jellege is befolyásolhatja a döntést.

Azoknak a platinaérzékeny csoportba tartozó betegeknek, akik
a korábbi kezelések késõi mellékhatásai vagy kísérõ betegsé-
geik, esetleg platinatúlérzékenység miatt nem kaphatnak plati-
natartalmú kezelést, liposzómás doxorubicin (30 mg/m2) és
trabektedin (1,1 mg/m2, három órán keresztül) együttes keze-
lést javaslunk. Ez jóval hatásosabb, mint az egyedüli liposzó-
más doxorubicin (átlagos elõrehaladás-mentes túlélés 9,2,
szemben a 7,5 hónappal; HR 0,73, 95% CI 0,56–0,95) (38, 39).

Amennyiben a platinaérzékeny kiújuló petefészekrákos beteg
sem platinára, sem együttes kemoterápiára nem alkalmas, a
platina-ellenálló csoportban alkalmazott egyedüli gyógysze-
rek adhatók. Ebben a csoportban hatékonyabbak, mint a
platinaérzéketlen betegnél. Eredményességük növelhetõ, ha
bevacizumabbal együtt adjuk.

A PARP-gátlók (rucaparib, olaparib) egyedüli szerként alkal-
mazva a BRCA-hibával rendelkezõ betegeknél hatékonyak.
Európában erre a célra jelenleg csak a rucaparib engedélyezett.
Bizonyos esetekben a bevacizumab is bevethetõ egyedüli szer-
ként.

! PLATINAÉRZÉKETLEN BETEGSÉG

Platinaérzéketlenség akkor beszélünk, ha a daganat a platinake-
zelés alatt vagy a kezelést követõ négy héten belül növekszik. Az
elsõdleges platinaérzéketlenség a daganat biológiai állapota, a
másodlagos vagy szerzett platinaérzéketlenség a platinakezelés
következtében alakul ki (40).

Ha a platinamentes idõszak rövidebb hat hónapnál, a várható
átlagos túlélési 10–12 hónap körül van. Ebben a betegcsoport-
ban az együttes kezelés nem javasolt, mivel nem növeli a túl-
élést, viszont több a mellékhatás. Ezeknél a betegeknél a keze-
lés célja a tünetek enyhítése a lehetõség szerinti legkevesebb
mellékhatást okozó kezeléssel. A nem platina gyógyszeres ke-
zelésre adott válaszarányok hasonlóak. Azoknak a betegek-
nek, akiknek a platinaalapú kezelés már nem javasolható, a
mellékhatások figyelembevételével és a beteg igényei szerint
az alábbi készítmények alkalmazhatóak:

A leghatékonyabb a liposzómás doxorubincin: a bete-
gek 26%-ában hatásos. A topotecannal kezelt betegek
19%-a, gemcitabinnal kezeltek 20%-a (41, 42), doce-
taxellel (43) vagy heti paclitaxellel (44) kezelteknek
pedig a 22, illetõleg 21%-a volt érzékeny a készít-
ményre. Számos klinikai vizsgálatot végeztek más
gyógyszerekkel [alretamin (45), ifoszfamid] is, de a
betegek csak 10–14%-ánál voltak hatékonyak. A mel-
lékhatásokat is szem elõtt tartva, alkalmazásukat csak
kivételesen javasoljuk.

A beteg számára kényelmes megoldás lehet a szájon át
alkalmazható etoposid (46) vagy a ciklofoszfamid tab-
letta. Mindkettõ készítmény csökkentheti a hasi vagy
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mellûri folyadékgyülemet, lassítja a daganat növeke-
dését, miközben kevés mellékhatást okoznak, az élet-
minõséget a kezelések nem rontják. Sajnos az etoposid
tablettát a magyarországi forgalomból évekkel ezelõtt
kivonták.

A bevacizumab hozzáadás a kemoterápiához a platinaérzéket-
len betegeknél is megnyújtja az elõrehaladás-mentes túlélést.
További elõnye, hogy csökkenti a hasvízképzõdést, és enyhíti
a gyomor-bélrendszeri tüneteket.

Az AURELIA vizsgálatban a heti paclitaxel, a liposzómás
doxorubicin vagy a topotecan kezelés mellé bevacizumabot adva
az elõrehaladás-mentes túlélést mintegy 4 hónappal hosszabbí-
totta meg. (47, 48). Másik vizsgálatban a heti paclitaxelkezelés
mellé adott másik érújdonképzõdést gátló pazopanib három hó-
nappal növelte meg a daganatmentes túlélést (49).

A nemzetközi ajánlások szerint két egymást követõ sikertelen
kezelés után nem érdemes újabb kemoterápiát kezdeni.

! HORMONKEZELÉS
Azon esetekben, ahol a kiújulást csak a CA125 emelkedése jel-
zi, de a beteg ragaszkodik ahhoz, hogy kapjon valamilyen ke-
zelést, avagy azoknál a tünetmentes vagy nagyon kevés tünet-
tel bíró nõknél, akiknél a betegség elõrehaladását képalkotó
vizsgálat mutatja, a hormonkezelés megfontolható. A tamoxi-
fen, egy áttekintõ vizsgálat szerint, a beteget mintegy 10%-ban
kisebbíti a daganatot (50). Másik vizsgálatban a tamoxifent a
platinaalapú kezeléssel hasonlították össze. Az elõrehala-
dás-mentes túlélést a platinaalapú kezelés kifejezettebben
hosszabbította (12,7, illetõleg 8,3 hét), a tüneteket egyformán
csillapították, a mellékhatások a hormonkezelésnél voltak eny-
hébbek, ezért a betegek állapota is jobb volt (51). Elsõsorban a
hormonjelfogó-pozitív folyamatoknál alkalmazzuk; a letrozol
(52), illetve a fulvestran (53) adása jöhet szóba.

! MEGJEGYZÉSEK

" Platinaalapú kemoterápianál hat kezelési sorozat aján-
lott – a többet és a kevesebbet is lehetõleg kerüljük.

" A nem platinaalapú kezelést folytatni lehet mindaddig,
amíg elõnyei vannak, és a betegek jól tûrik.

" A fenntartó bevacizumab vagy PARP-gátló kezelések
ajánlott idõtartama továbbra sem egyértelmû; általában
a RECIST szerinti elõrehaladó betegségig folytatják.

A bevacizumabot egyedi méltányossági alapon 12 hónapra enge-
délyezik, ez azonban ismételt kérelem benyújtásával hosszabbít-
ható.

Fenntartó PARP-gátló alkalmazását az utolsó kemoterápia után 8
héten belül meg kell kezdeni.

" A kezelés kiválasztásában és idõtartamában tartsuk
szem elõtt a mellékhatásokat és az elõnyöket (tünetek
csökkentése), csak akkor és addig adjuk, amíg javít a be-
tegek állapotán.

" Hazánkban a platina–topotecan, platina–doxorubicin,
platina–docetaxel, platina–nab-paclitaxel, liposzómás
doxorubicin–trabectedin, pazopanibkezelés és hormon-

kezelések nem szabványosított terápiák, így alkalmazá-
sukhoz OGYÉI-engedély szükséges. A drága kezelések
(PARP-gátlók, bevacizumab, trabectedin, esetleg a
pazopanib) esetén a NEAK-tól Egyedi Méltányossági
Támogatási kérelmet szükséges benyújtani.

! ÖSSZEGZÉS
A kiújult petefészekrákos betegeket egyedileg kell kezelni.
Elõször meg kell határozni, hogy a beteg alkalmas-e és hajlan-
dó-e daganatgyógyászati ellátásra. Ezt követõen lehet mérle-
gelni a mûtét kérdését (különösen az elsõ kiújulásnál), mely-
ben segíthet az AGO-ismérvek szerinti pontozási rendszer.
A kezelés megválasztásakor figyelembe kell venni a daganat
biológiai jellemzõit, a szövettani jellegét, a korábbi kezelése-
ket, a kemoterápiára adott korábbi választ, a platinaalapú ke-
moterápia befejezése és a kiújulás közti idõt, a tartós mellékha-
tásokat, a beteg választását és a tüneteket.

Azoknak a betegeknek, akiknek a platinaalapú kemoterápia
nem javasolható, elsõdleges vagy másodlagos platinaérzéket-
lenség, avagy platinatúlérzékenység miatt, nem platinaalapú
kemoterápia javasolható, esetleg bevacizumabbal kiegészítve.
Azoknál, akiknél a platinakezelés feltehetõen hatásos, ismét
platinaalapú kezelés adható – ha a tünetek súlyosak és nincs el-
lenjavallat – bevacizumabbal kiegészítve, majd fenntartó
bevacizumab alkalmazásával. Akiknek nincs jelentõsebb pa-
naszuk és hatásos a platinaalapú kezelés, PARP-gátló adhatók
fenntartó kezelésként.

A kiújuló petefészek daganatos betegeket a legkorszerûbb el-
látás lehetõségének céljából, amennyiben lehetõség van rá, kli-
nikai vizsgálatok keretében javasolt kezelni: ezek lehetõségé-
rõl, elérhetõségérõl a beteget szükséges tájékoztatni, elérésé-
ben segíteni.
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