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Structured Abstract
Objective: Elaboration of guideline for primary and secondary treatment of ovarian cancer.
Design: Review, consensus between proposers and opponents.
Method: A retrospective review of published data, analysis of Czech statistics and consensus between proposers and opponents.
Results: We underline importance of comprehensive approach in therapy of ovarian cancer. We notice
importance of expert ultrasound and CA 125 level in diagnostic algorithm. Extension of surgery depends
on result of frozen section. All departments which want to perform surgery for ovarian resistance must
have possibility to do peroperative histopathology. We can perform conservative fertility sparing surgery in patient with wishing of pregnancy and low stage disease. The effort of maximal debulking with radical surgery including lymphadenectomy is the standard procedure. When we diagnose ovarian cancer
during laparoscopy, we have to convert on laparotomy procedure. We define the role of the neoadjuvant
chemotherapy followed by surgery after 3-4 cycles of chemotherapy. We define adequate surgery treatment, indication for adjuvant chemotherapy and indication for second line therapy.
Conclusion: Guideline for the treatment of epithelial ovarian cancer should become directions for clinicians and others, who participate in the process of treatment of the ovarian cancer. The guidelines include all parts of the process from diagnosis, treatment to follow up. All topics of the guidelines arose from
a voting of the proposers and opponents.
Key words: ovarian cancer, guideline, chemotherapy, surgery, follow up
Strukturovaný souhrn
Cíl studie: Vypracování doporučeného postupu (guideline) pro primární a sekundární léčbu epiteliálních
zhoubných nádorů ovarií.
Typ studie: Souhrnný přehled literatury, konsenzus předkladatel versus oponenti.
Metodika: Proveden byl literární rozbor, analýza statistických údajů z České republiky a předkladatelem byl vypracován návrh, který pak byl oponován skupinou expertů. Výsledná předloha je konsenzem
vzniklým hlasováním expertní skupiny.
Výsledky: V diagnostickém i terapeutickém algoritmu je zdůrazněn význam komplexního léčebného přístupu. V předoperační rozvaze je zdůrazněn význam kvalitně provedeného ultrasonografického vyšetření a stanovení hodnoty markeru CA 125. Rozsah chirurgické intervence vychází z peroperační histologie, která by měla být dostupná na všech pracovištích řešících suspektní ovariální rezistence.
V terapeutickém algoritmu časných stadií lze provést konzervativní, fertilitu zachovávající operaci. Standardním postupem je vždy snaha o primární maximální debulking s radikální operační léčbou včetně
lymfadenektomie. V případě zjištění maligního nádoru v průběhu laparoskopické operace je nutno nález
konvertovat na otevřený – laparotomický přístup. Definována je role neoadjuvantní chemoterapie
s následnou druhou operací, kterou je vhodné provést po 3-4 sériích chemoterapie. Vydefinována kritéria adekvátnosti chirurgické léčby, indikace a schémata pro adjuvantní cytostatickou léčbu a indikace
a schémata pro sekundární léčbu. V ostatních bodech jsou pouze malé úpravy ve srovnání standardu
z roku 1998.
Závěr: Guideline pro léčbu zhoubných epiteliálních nádorů ovarií by měl být vodítkem základní péče pro
kliniky a ostatní subjekty, které vstupují do procesu zdravotní péče o zhoubné nádory vulvy. Guideline
se zabývá jednotlivými kroky od diagnostiky přes léčbu po dispenzarizaci. Jedná se o konsenzus mezi
předkladatelem a oponenty. O každém bodu tohoto guidelinu bylo hlasováno.
Klíčová slova: karcinom ovaria, guideline, chemoterapie, chirurgická léčba, dispenzarizace
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V listopadu roku 2003, v lednu 2004 a v listopadu
2004 se z podnětu Onkogynekologické sekce ČGPS
konaly konference řešící aktualizaci standardů pro léčbu
gynekologických zhoubných nádorů. Jednání probíhala
formou oponentury předloženého návrhu a každý sporný
bod byl řešen hlasováním, po kterém bylo dosaženo konsenzu. Takto vytvořený konsenzus byl následně základem k vypracování standardu léčby. Vzhledem k malé
incidenci neepiteliálních zhoubných nádorů byl vypracován pouze standard pro léčbu epiteliálních zhoubných
nádorů. Tento standard by měl být vodítkem základní
péče pro kliniky, pojišťovny a ostatní subjekty vstupující
do procesu zdravotní léče daného onemocnění. Snahou
autora, spoluautorů i oponentů bylo předložit standard
tak, aby odpovídal současnému poznání a byl srovnatelný s návrhy standardů v zemích EU. Při jeho tvorbě se
vycházelo z osnovy standardů.

oddělení klinické onkologie (chemoterapie) nebo radioterapie (chemoterapie a radioterapie). Byl stanoven minimální počet radikálních chirurgických výkonů pro gynekologické pracoviště. Tato kritéria byla široce
diskutována, dosažený konsenzus minimálního počtu
operací pro onkogynekologická pracoviště je zcela kompatibilní s návrhy zemí EU na kvalitu péče a možnou
kontrolu kvality. Za cíl považuje panel stav, kdy jednotlivá centra získají akreditace a vytvoří databázi, která
umožní kontrolu kvality (modelem je v ČR fungující
systém např. perinatální péče). Neméně významné je
definování minimálních požadavků na komplement, tj.
dostupnost 24 hodin denně hematologické a biochemické laboratoře, dostupnost standardních zobrazovacích
metod 24 hodin denně, dostupnost histopatologické
laboratoře a peroperační biopsie, dostupnost konziliárních služeb. Takto definovaný komplement může řešit
komplikace, které souvisejí s chirurgickou radikální léčbou a kurativní chemoterapií. Současně minimalizuje
jejich následky včetně forenzních.

Seznam účastníků panelu Guidelines pro léčbu jednotlivých gynekologických nádorů 2003/2004.

VÝKLAD PROCESU

ÚVOD

Předkladatel:
2. LF UK Praha, FN v Motole, Praha
As. MUDr. Helena Robová – Gynekologickoporodnická klinika
Oponenti:
1. LF UK Praha, VFN Praha
Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. – Onkologická
klinika
2. LF UK Praha, FN v Motole, Praha
Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc. – Gynekologicko-porodnická klinika
3. LF UK Praha, FN KV Praha
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
– Gynekologicko-porodnická klinika
LF MU a FN Brno
As. Josef Chovanec, Ph.D.- Gynekologicko-porodnická
klinika
LF UK Plzeň, FN Plzeň
Prim. MUDr. Jindřich Fínek – přednosta RTO
LF UK Hradec Králové, FN Hradec Králové
MUDr. Jiří Špaček – Gynekologicko-porodnická klinika
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí
MUDr. Petr Šafář, CSc.
Personální, kvalifikační a technické předpoklady
pro komplexní diagnostiku a léčbu gynekologických
zhoubných nádorů (GZN)
Byla stanovena minimální kritéria pro personální
a kvalifikační předpoklady jednotlivých pracovišť. Tato
kritéria byla vytvořena jednak pro onkogynekologická
centra, kde jedno pracoviště provádí komplexní diagnostiku, chirurgickou léčbu, chemoterapii a ve spolupráci
s radioterapeutickým oddělením (klinikou) zajišťuje
komplexní péči. Podobně byla vytvořena kritéria pro
pracoviště, kde se léčba provádí na samostatných odděleních gynekologie (diagnostika a chirurgická léčba),
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1. Klinický projev
Časná diagnostika je vzhledem k asymptomatickému
průběhu počátku onemocnění velice obtížná a do dnešní
doby nemáme k dispozici vhodnou screeningovou metodu. Celkem 75 % žen je diagnostikováno ve III. a IV. stadiu, tj. ve stavu, kdy se nádor šíří mimo oblast malé pánve. Důvodem vyhledání lékařské péče bývá nejčastěji
symptomatologie metastazujícího procesu – výpotek
v dutině břišní nebo méně často zjištění bezpříznakové
pánevní rezistence při gynekologickém nebo ultrazvukovém vyšetření. Výjimečně je tento nádor diagnostikován
při chirurgickém zákroku, který je indikován z jiné příčiny viz diagram 1b.
2. Soubor základních vyšetření – obligatorní – před
diagnózou ZN, pánevní rezistence
Soubor základních vyšetření před diagnózou pánevní
rezistence byl rozdělen na vyšetření, která považujeme za
obligatorní a měla by být nepodkročitelným minimem.
Obligatorní vyšetření
- anamnéza,
- somatické + komplexní gynekologické vyšetření,
včetně vyšetření per rektum + onkologická cytologie,
- základní hematologické vyšetření,
- biochemie s jaterními testy a ledvinnými funkcemi,
- Ksk, HbsAg, (HIV), při elevaci jaterních testů anti
HCV,
- CA 125 (u žen do 20 let - CEA, hCG, AFP),
- rtg – předozadní snímek plic,
- ultrasonografické vyšetření malé pánve,
- ultrasonografické vyšetření břicha včetně jater, ledvin,

Proces standard primární léčby
Typ standardu
Dominantní obor

Standard léčebného plánu
GYNEKOLOGIE, KLINICKÁ ONKOLOGIE

Další obory

RADIODIAGNOSTIKA
Kód
RADIOTERAPIE
BIOCHEMIE
PATOLOGICKÁ ANATOMIE
zhoubné nádory vaječníku
10. MKN
ženy s epiteliálními ZN ovarií
gynekology, onkology, radioterapeuty, radiodiagnostiky,
biochemické laboratoře
A/ tým – onkogynekologické centrum
- gynekolog – nejvyšší specializace v oboru II. atestace,
(onkogynekologická specializace)
minimálně 2 lékaři (1,0 úvazek)
- lékař s nadstavbovou atestací z klinické onkologie
minimálně 1 lékař (1,0 úvazek)
- radioterapeut (konziliář) - nejvyšší specializace v oboru
- histopatolog (konziliář) - nejvyšší specializace v oboru
- radiodiagnostik (konziliář) - nejvyšší specializace v oboru
- minimální počet radikálních chirurgických výkonů
pro gynekologickou malignitu
- pracoviště operuje minimálně 100 ZN
- minimálně 60 radikálních operací
- minimálně 30 ZN děložního hrdla
- minimálně 20 ZN děložního těla
- minimálně 30 ZN ovarií
- sekundární lékaři, instrumentářky, zdravotní sestry
B/ tým – klinická a radiační onkologie
- minimálně 2 lékaři s nástavbovou atestací z klinické onkologie
- ostatní personál odkaz na standard ČOS
- počet nově nemocných – odkaz na standard ČOS
GYNEKOLOGIE – operační léčba
- gynekologické pracoviště s odpovídajícím
A/ diagnostickým komplementem
ultrazvuk s abdominální, vaginální sondou
B/ operačním zázemím pro onkogynekologickou operativu
* operační zázemí pro endoskopickou operativu
C/ dosažitelnost peroperační biopsie (FS)
D/ odpovídající intenzivní pooperační péčí (ARO)
*operace provádí onkogynekologické centrum
s akreditací pro endoskopii – endoskopických LE – minimum 10/ rok
Komplement
- dostupnost hematologické a biochemické laboratoře 24 hod. denně
- dostupnost standardních zobrazovacích metod (rtg, CT, MR) 24 hod. denně
- dostupnost histopatologické laboratoře s peroperační biopsií
- dostupnost gynekologické, chirurgické a interní
konziliární služby 24 hod. denně
gynekologie, onkologie, radiologie, radioterapie, patologie

Součást tématu
Skupina, o kterou se pečuje
Určeno pro
Personální a kvalifikační předpoklady
pro komplexní diagnostiku a léčbu

Technické předpoklady

Jiné předpoklady

Místo použití

- komplexní předoperační interní vyšetření a vyšetření
anesteziologem.
3. Vyhodnocení základních – obligatorních
vyšetření, jejich dostatečnosti k chirurgické
intervenci
V algoritmu postupu by měl gynekolog po obligatorních vyšetřeních stanovit další postup. V případě jasného
podezření na zhoubný nádor by mělo být konzultováno
onkogynekologické centrum, které v týmu – onkogynekolog, klinický onkolog – indikuje další postup. Jasná

Kód

603
402
809
403
801
807
C 56

pozitivita CA 125 by měla být signálem pro odeslání
ženy s pánevní rezistencí do onkogynekologického centra ještě před chirurgickou intervencí. Nejsou-li obligatorní vyšetření dostatečná k chirurgické intervenci a stanovení dalšího postupu, lze doplnit dosavadní vyšetření
o vyšetření fakultativní viz bod 4.
4. Fakultativní vyšetření
V případě, že soubor základních vyšetření je nedostatečný, doplňujeme podle klinického stavu některým ze
souboru fakultativních vyšetření.
239

Fakultativní vyšetření
CT malá pánev, břicho, retroperitoneum, event. NMR,
cystoskopie případně intravenózní urografie (IVU),
rektoskopie,
koloskopie ev. irigografie, gastroskopie,
jiná konziliární vyšetření podle přidružených onemocnění,
CEA, CA 19-9 v případě nejasného původu rezistence,
event. další vyšetření dle indikace.
5. Chirurgická intervence
Stanovení diagnózy standardně
- laparotomicky - histopatologickým vyšetřením,
- klinicky nejasný nález je třeba ověřit vždy peroperační biopsií, na jejímž základě je rozhodnuto o radikalitě léčby,
- ve výjimečných případech na podkladě klinického
nálezu a pozitivní cytologie punktátu (ascites nebo hydrotorax) – tyto pacientky jsou uváděny odděleně.
Standardní primární chirurgická léčba pro OZN
Dolní střední laparotomie s event. rozšířením nad
pupek, staging (laváž nebo odběr ascitu, brániční stěry,
biopsie všech suspektních míst, cílené biopsie)
radikální
resekce nádorových mas „debulking“,
hysterektomie, oboustranná adnexektomie, omentektomie infrakolická,
apendektomie,
odběr uzlin (lymfadenektomie pelvická a paraaortální);
konzervativní
jednostranná ovarektomie (adnexektomie), omentektomie infrakolická,
apendektomie,
odběr uzlin (lymfadenektomie pelvická a paraaortální),
* konzervativní chirurgická léčba u žen se snahou
zachovat fertilitu u epiteliálních ZN stadia Ia, Ic.
Resekce druhostranného ovaria při konzervativní operaci není indikována. V novém chirurgickém stagingu je
nyní pro kategorii N0 třeba deseti negativních uzlin jako
minimálního počtu. Za systematickou lymfadenektomii
pelvickou je povážován zisk minimálně 15 uzlin, za systematickou lymfadenektomii paraaortální je považován
zisk minimálně 10 uzlin. Menší počty odpovídají samplingu.

6. Vyhodnocení chirurgické intervence
Stanovení rozsahu onemocnění (staging) je založeno
na chirurgické exploraci – laparotomii. Klinická a zobrazovací vyšetření ovlivňují definitivní staging. Histologie
a cytologie je zahrnuta do stagingu. Za adekvátní pro
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označení N0 je zisk minimálně 10 lymfatických uzlin. Za
regionální lymfatické uzliny považujeme pánevní – společné ilické, zevní ilické, ingvinální, obturátorové a paraaortální. Nedílnou součástí operačního protokolu musí
být popis reziduálního nádoru, jeho topografie a velikost.
7. Restaging (reoperace)
Reoperace - restaging - chirurgická intervence po primárně insuficientní operaci, před zahájením chemoterapie. Jejím cílem je provést přesný staging a adekvátní
rozsah operace. Tento výkon je indikován při nedodržení
základních kritérií pro operaci ZN ovarií, kdy na základě
provedené operace není možno odpovědně rozhodnout
o indikaci chemoterapie.
8. Vyhodnocení chirurgické intervence podle kritérií
uvedených v bodu 6 – A, B, C, D
Slouží jako jedno z kritérií, které rozhoduje o dalším
postupu léčby spolu s vyhodnocením prognostických
kritérií (viz bod 8). Vyhodnocení chirurgické intervence
a adekvátnosti operace vychází ze standardu rozsahu
operační léčby uvedeném v bodě 5.
A. Splňuje kritéria patologického stagingu – adekvátní chirurgie (radikální s lymfadenektomií).
B. Splňuje kritéria patologického stagingu kromě
lymfadenektomie (radikální bez lymfadenektomie).
C. Nekompletní chirurgie (neodstraněné nebo technicky neodstranitelné reziduum) a nebo nesplňuje kritéria
stagingu (insuficientní).
D. Probatorní laparotomie – rozsah nádoru neumožňuje radikální cytoredukci, pouze odběr části nádoru
k histologickému vyšetření (diagnostická – probatorní).
9. Stanovení prognostických kritérií
Na základě operace, operačního protokolu, histopatologického nálezu jsou vyhodnocena prognostická kritéria, která jsou základem pro následnou léčebnou rozvahu.
Základní prognostická kritéria:
– rozsah onemocnění – p TNM klasifikace,
– histopatologický typ,
– histopatologický stupeň diferenciace (grade),
– pooperační reziduum,
– věk a performance status.
10. Symptomatická léčba
V případech, kdy stav pacientky kontraindikuje chemoterapii. Jde o poměrně malou skupinu žen. Rozhodnutí musí provést onkogynekologické konzilium s konziliárními odborníky podle charakteru onemocnění.
11. Stadium
Ia, Ib, N0, grade I - lze při adekvátně provedené ope-

Tab. 1. Standardní dávkování P a alternativní režimy
P (interval 21 dnů)
cisplatina 75–100 mg/m2
CBDCA (interval 21 dnů)
carboplatina 5-7,5 AUC
PA(interval 21–28 dnů)
cisplatina 75-100 mg/m2
doxorubicin 35-50 mg/m2
PC (interval 21 dnů–24 dnů)
cisplatina 75-100 mg/m2
cyklofosfamid 500-800 mg/m2
CBDCA-C (interval 21–24 dnů)
carboplatina 5-7,5 AUC
cyklofosfamid 500-800 mg/m2

Tab. 2. Standardní dávkování paclitaxel - platina a alternativní režimy
paclitaxel 175 mg/m2 + carboplatina AUC 5-7 (interval 21 dnů)
(3 hod. infuze)
paclitaxel 175 mg/m2 + cisplatina 75 mg/m2 (interval 21 dnů)
(3 hod. infuze)
paclitacel 135 mg/m+ carboplatina 5-7 AUC (interval 21 dnů)
(24 hod. infuze)
paclitaxel 135mg/m2 + cisplatina 75 mg/m2 (interval 21 dnů)
(24 hod. infuze)
paclitaxel 135 mg/m2 + doxorubicin 25–35 mg/m2
(3 hod. infuze)+ platinový derivát ve standardní dávce (interval
21–28 dnů)
paclitaxel 175 mg/m2 (3 hod. infuze) + gemcitabine 500-800
mg/m2 1. a 8 den + platinový derivát ve standardní dávce (interval
21 dnů)
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raci ponechat bez adjuvantní léčby. Za adekvátně provedenou operaci je nutno považovat pouze operaci, která
splňuje všechna kritéria patologického stagingu (operace
radikální s lymfadenektomií).
12. Stadium
Ia, Ib, grade I – inadekvátní operace,
Ia,b-grade II,
Ic, IIc, grade I,
IIa,b, grade I, II,
II c, grade I.
Indikována chemoterapie založená na platinovém
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derivátu (P, CBDCA, PC, CBDCA-C, PA – 3 až 6 cyklů.
Viz standardní dávkování v tabulce 1.
*Při insuficientní operaci lze použít režim skupiny 13.
13. Stadium
Ic, IIc, grade II, III,
Ia gr. III,
Ic gr. II, III.
Indikována chemoterapie Paclitaxel, CBDCA (event.
alternativní režimy) 6 cyklů, viz standardní dávkování
v tabulce 2.

14. Stadium
III, IV (bez nádorového rezidua).
Indikována chemoterapie Paclitaxel, CBDCA (event.
alternativní režimy) 6–8 cyklů, viz standardní dávkování
v tabulce 2.
15. Stadium
III, IV - potenciálně kurabilní onemocnění*.
Kombinace volby Paclitaxel, CBDCA (event. alternativní režimy) nebo PAC (event. alternativní režimy).
* performance status WHO 0,1,2 nebo Karnofsky 70100 %,
* předpokládaná délka života více než 6 měsíců,
* interkuretní onemocnění umožňují dodržet kurativní
dávku chemoterapie,
* velikost rezidua po primární operaci do 2 cm,
* velikost rezidua po primární operaci více než 2 cm,
ale je předpoklad sekundární chirurgie (intervalové
debulking chirurgie – IDS).

17. Ukončení primární léčby
Dosažení klinické remise. Pacientka zařazena do programu dispenzarizace – follow up.
Ženu dispenzarizuje a kontroluje pracoviště, které provádí komplexní léčbu.
A. Žena v kompletní remisi
1., 2. a 3. rok každé 3 měsíce,
4., 5. rok každých 6 měsíců,
poté každý 1 rok.
Kontroly standardně: komplexní gynekologické
vyšetření, CA 125 (první hodnotu nabírat až půl roku po
ukončení léčby). Rok po ukončené léčbě KO, biochemie
včetně renálních funkcí.
Mamografie po 40 letech věku za 1-2 roky.
Další vyšetření pouze podle symptomatologie a klinické indikace (CT, rtg, S-P ap.).

Vyhodnocení adekvátnosti chirurgické intervence
a odpovědi na léčbu
Po 3-4 sériích chemoterapie se provede vyhodnocení
adekvátnosti chirurgické intervence a odpovědi na chemoterapii. V případech, že došlo k regresi nádorového
rezidua, poklesu CA 125 a je předpoklad totálního chirurgického „debulkingu“ a performance, status umožňuje radikální operaci a následnou kurativní chemoterapii,
je indikována intervalová „debulking“ chirurgie (IDS).
IDS je časná druhá operace - chirurgická intervence po
3-4 sériích chemoterapie. Provádí se v případech, kdy
primární operace byla neradikální, s reziduálním nádorem nebo po diagnostické primární operaci (probatorní
laparotomii nebo punkci ascitu).

B. Žena v kompletní remisi po konzervativní operaci
1., 2. a 3. rok každé 3 měsíce,
dále každých 6 měsíců – není-li odstraněna děloha
a druhý vaječník.
Kontroly standardně: komplexní gynekologické
vyšetření, CA 125.
Doporučena antikoncepce, neplánuje-li žena těhotenství.
V intervalu 6 měsíců ultrasonografie malé pánve
(kontralaterární ovarium abdom. a vag. sondou). Je-li
odstraněna děloha a druhý vaječník, po 5 letech od ukončené léčby kontroly po 1 roce.
Po 1. roce od ukončení léčby KO, kompletní biochemické vyšetření včetně renálních funkcí.
Těhotenství doporučeno nejdříve za 1 rok od ukončení léčby, po kompletním přešetření dosažené remise.
Pozn.: ERT/HRT není u epiteliálních ZN ovaria kontraindikována.

15a. U pacientky není indikována IDS

18. Není dosaženo klinické remise

Pokračuje v dalších třech až šesti sériích chemoterapie
a je ukončena primární léčba.

Po vyhodnocení klinického stavu viz standard sekundární léčby ZN ovarií.

15b. Je indikována IDS

19. Progrese v průběhu primární léčby

Po IDS je vyhodnocena chirurgická intervence a dosavadní klinický průběh. Pacientka pokračuje v 3 až 6 sériích chemoterapie a je ukončena primární léčba.

Po vyhodnocení klinického stavu viz standard sekundární léčby ZN ovarií.

16. Stadium

PROCES STANDARD
SEKUNDÁRNÍ LÉČBY

III, IV nesplňující kritéria skupiny 13, 15.
Skupina prognosticky nepříznivá, kde individualizujeme léčbu bez Paclitaxelu.
A. Monoterapie – alkylační látky, platinový derivát,
p.o. etoposid prolongovaně.
B. Kombinovaná chemoterapie s individuálním dávkováním založená na platině, popřípadě alternativní režimy.
Počet sérií i vyhodnocení klinického stavu je v této
skupině nutno individualizovat, viz standard sekundární
a paliativní léčby ovariálních ZN.

1. Suspektní recidiva, progrese nebo perzistence
onemocnění
Na základě elevace (rostoucích) hladin CA 125, fyzikálního vyšetření nebo příznaků je vysloveno podezření na
recidivu onemocnění (progresi nebo perzistenci při léčbě).
2. Klinická a laboratorní vyšetření
Při podezření na recidivu onemocnění - elevace CA
125 (event. CA 19-9), obtíže pacientky nebo suspektní
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Proces standard sekundární léčby
viz algoritmus

fyzikální vyšetření indikuje další vyšetření: UZ vaginální a celého břicha, UZ jater, rtg S-P, CT malé pánve
a retroperitonea a event. k zpřesnění NMR a PET vyšetření.
Podezření na perzistenci event. progresi onemocnění
během léčby vyslovujeme na základě fyzikálního vyšetření a perzistence nebo elevace makrerů (CA 125, CA
19-9) a podle klinického nálezu jsou event. indikována
další vyšetření (RTG S-P, UZ, CT aj.).
3. Chirurgická intervence – indikace
Operace je indikována za účelem úplného debulkingu
nebo jako paliativní operace.
Operace za účelem maximálního debulkingu – je
indikována, pouze pokud předpokládáme nulové reziduum. Je kontraindikována v případě ascitu. Předpokladem je dobrý performance status a operace nesmí
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zhoršit kvalitu života (např. exenterace). Metastázy
CNS jsou indikovány k chirurgickému řešení, pokud to
dovolí performance status a není generalizace onemocnění.
Paliativní operace – jsou prováděny za účelem zlepšení kvality života – stenty, stomie ap.
4. Chirurgická intervence
5. Interval od ukončení primární léčby
A. Perzistence, progrese onemocnění během primární
léčby, recidiva do 6 měsíců od ukončené léčby „časná
recidiva“ nebo „platina rezistentní onemocnění“.
B. Recidiva 6–12 měsíců od ukončené léčby „intermediate group“.
C. Recidiva po 12 měsících od ukončení léčby „platina senzitivní onemocnění“.

Vyhodnocení chirurgické intervence
6. Perzistence, progrese onemocnění během
primární léčby, recidiva onemocnění do 6 měsíců od
ukončené léčby
Chemoterapie je indikována, pouze je-li dobrý performance status. Chemoterapie má za úkol zlepšit symptomy, zlepšit kvalitu života, prodloužit interval do vzniku
symptomů (délka přežití není podstatná). Nedovolí-li
performance status chemoterapii, je indikována symptomatická léčba.
7. Recidiva 6–12 měsíců od ukončené léčby
V této skupině očekáváme od léčby prodloužení délky
přežití, vymizení symptomů a prodloužení intervalu do
progrese onemocnění. Nedovolí-li performance status
chemoterapii, je indikována symptomatická léčba.
8. Recidiva nad 12 měsíců od ukončené léčby
V této skupině očekáváme od léčby prodloužení délky
života, vymizení symptomů, prodloužení intervalu do
progrese onemocnění, zlepšení kvality života a kompletní remisi u části pacientů. Symptomatická léčba je indikována ve zcela výjimečných případech u žen v pokročilém věku s interkurentními onemocněními, kde nám
laboratoř a performance status nedovolí podat žádnou
chemoterapii.
9. Chemoterapie u perzistence, progrese onemocnění
nebo u recidivy do 6 měsíců
Preparáty indikované v této skupině: etoposid, topotecan, liposomální doxorubicin, doxorubicin, gemcitabine, docetaxel, carboplatina (weekly), cisplatina intraperitoneálně
jako
monoterapie.
Kombinace
chemoterapie, dovolí-li to performance status cisplatina
+ etoposide. V této skupině u žen s horším performance status je možné podávat Tamoxifen. Tato léčba je
ukončena, pokud dosáhneme úplné klinické remise
a nebo dojde-li ke klinicky jasné progresi onemocnění
a symptomů.
10. Chemoterapie u recidivy 6-12 měsíců
Dle performance status použít pokud možno kombinovanou chemoterapii s platinovým derivátem: platinový
derivát + gemcitabin, platinový derivát + antracyklin
(lipozomální doxorubicin, doxorubicin, epirubicin), platinový derivát + inhibitor topoizomerázy (etoposid, topotecan). Chemoterapii ukončujeme po dosažení klinické
remise a nebo dojde-li ke klinicky jasné progresi onemocnění nebo symptomů.
11. Chemoterapie u recidivy nad 12 měsíců
Kombinace cytostatik mají jednoznačně lepší výsledky než monoterapie, podáváme kombinaci vždy, pokud
to dovolí performance status. Režim volby je platinový
derivát s paklitaxelem (docetaxelem), alternativou je platinový derivát s gemcitabinem. V monoterapii obvykle
indikujeme samotný platinový derivát, ale podle stavu
ženy a její laboratoře lze užít i jiné cytostatikum v monoterapii. Chemoterapii ukončujeme po dosažení klinické

remise a nebo dojde-li ke klinicky jasné progresi onemocnění nebo symptomů.
Druhá a další recidiva ovariálního epiteliálního
zhoubného nádoru
Léčba je zcela individuální, neexistuje žádná guideline.

ZÁVĚR
Výše předložený standard řeší pouze problematiku
ovariálních epiteliálních nádorů. Vytvořený guideline je
doporučením i pro sekundární léčbu epiteliálních zhoubných nádorů.
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