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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
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ՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՂՑԿԵՂՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.3 հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետը և

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 728-Լ

որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության

նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի 20)-րդ ենթակետը,

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

1. Հաստատել` «Ձվարանների քաղցկեղով պացիենտների վարման ուղեցույց»-ը`

համաձայն Հավելվածի:

2. Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի հասարակայնության հետ

կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանին՝

ապահովել սույն հրամանի տեղադրումը Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում:

ԱՐՍԵՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
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Հավելված
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի

Դեկտեմբերի 18-ի N 3818 - Ա հրամանի

ՁՎԱՐԱՆՆԵՐԻ ՔԱՂՑԿԵՂՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ամփոփում

Նպատակ

Ուղեցույցը տրամադրում է ձվարանների քաղցկեղի արդի միջազգային գիտաբժշկական

տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների

համալիր: Փաստաթղթի նպատակն է բարելավել ձվարանների քաղցկեղով

պացիենտների բուժման արդյունքները:

Մեթոդաբանություն

Սույն Ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի աշխատակիցների կողմից: Փաստաթղթի հիմքն են հանդիսացել

Ուռուցքաբանությունում լայն կիրառելի NCCN և ESMO 2019 թ-ին հեղինակած «

Ձվարանների քաղցկեղի վարման միջազգային ուղեցույցները», ինչպես նաև PubMed ,

NIH էլեկտրոնային շտեմարանների տվյալները: Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և

ցուցումների ուժը որոշելիս հիմք է ընդունվել ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և

գնահատման դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations Assessment,

Development and Evaluation – GRADE): Տեղայնացման/ադապտացիայի աշխատանքները

կատարվել են ADAPTE մեթոդաբանության հիման վրա: Պատասխանատու

համակարգողը և աշխատանքային խմբի անդամները հայտարարագրել են իրենց շահերի

բախման վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ուղեցույցի բոլոր դրույթները քննարկվել և

հավանության են արժանացել Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գիտական

խորհրդի կողմից:
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Ուղեցույցը նախատեսված է ուռուցքաբանների, նեղ մասնագետ ուռուցքաբանների

ինչպես նաև առողջապահության կազմակերպիչների համար: Փաստաթուղթը ենթակա է

պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր տարին մեկ կամ

ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր գիտագործնական տեղեկատվության ի

հայտ գալուց:

Արդյունքներ

Հիմնվելով վերոնշյալ ապացուցողական մեթոդաբանության վրա Ուղեցույցում

լուսաբանվել են ձվարանների քաղցկեղի սահմանումները, համաճարակաբանության,

ռիսկի գործոնների, ախտորոշման, կլինիկական պատկերի, մոնիտորինգի, բուժական

միջամտությունների, բուժումների և ելքերի հիմնահարցերը: Առաջարկվել են ներդրման

տրաբերակները և աուդիտի ցուցանիշները: Ընդհանուր առմամբ ձևակերպվել է

խորոհուրդ, որոնցից -ին շնորհվել է “ուժեղ”, -ին “թույլ” և -ին “լավագույն պրակտիկայի

հայտարարգիր” մակարդակներ:

Հետևություններ

Միջազգային փորձագետների մեծաքանակ խումբ եկել է համաձայնության ձվարանների

քաղցկեղի վարման բազմաթիվ կարևոր սկզբունքների վերաբերյալ: Չնայած այն

փաստին, որ կան խորհուրդներ ունեն թույլ ապացուցողական ուժ, այնուամենայնիվ, այս

մեթոդաբանությամբ մշակված տեղեկատվությունը՝ դա մահացության ռիսկով

պացիենտների բուժման արդյունքների բարելավման հիմքն է:

Բանալի բառեր

Ապացուցողական բժշկություն, ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և գնահատման

դասակարգման համակարգ, ուղեցույցեր, ձվարանների քաղցկեղ,

քիմիաթերապիա,թարգետ թերապիա
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Պատասխանատու համակարգող

Ասլանյան Դ.Ն. ՀՀ ԱՆ Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի

Ընդհանուր և մանկական քիմիաթերապիայի բաժանմունքի ուռուցքաբան-

քիմիաթերապևտ

Աշխատանքային խմբի անդամներ

- Տանանայան Ա.Հ. բ.գ.դ., Պրոֆ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

Ազգային Կենտրոնի տնօրեն, ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

Ազգային Կենտրոնի գիտական խորհուրդի նախագահ, ԵՊԲՀ Ուռուցքաբանության

ամբիոնի վարիչ

- Բազիկյան Գ.Կ. բ.գ.դ., Պրոֆ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

Ազգային Կենտրոնի փոխտնօրեն, ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

Ազգային Կենտրոնի գիտական խորհուրդի փոխնախագահ

- Ջիլավյան Գ.Ա. բ.գ.դ., Պրոֆ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

Ազգային Կենտրոնի գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ

- Ջիլավյան Արամ Գ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի գինեկոլոգիայի բաժանմունքի օնկոգինեկոլոգ-վիրաբույժ

- Բազիկյան Կ.Գ. բ.գ.թ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի գինեկոլոգիայի -1 բաժանմունքի օնկոգինեկոլոգ-վիրաբույժ

- Սաղաթելյան Թ. Շ. բ.գ.թ .ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի Ճառագայթային թերապիայի բաժանմունքի վարիչ, ուռուցքաբան,

ճառագայթային թերապևտ, ԵՊԲՀ Ուռուցքաբանության ամբիոնի դասախոս

- Կրյուչկյան Ն.Ռ.  բ.գ.թ ՀՀ ԱՆ Վ.Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության ազգային

կենտրոնի Ախտորոշիչ բաժանմունքի բժիշկ, բժիշկ-ճառագայթաբան

- Հարությունյան Լ.Ռ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի Մորֆոլոգիայի բաժանմունքի բժիշկ-պաթոհյուսվածաբան
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- Վարդանյան Ա.Ա. ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի Ընդհանուր ախտորոշման բաժանմունքի վարիչ

- Պետրոսյան Հ.Է. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի Ընդհանուր և մանկական քիմաթերապիայի բաժանմունքի վարիչ

- Հովհաննիսայան Ա.Ա. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի Ընդհանուր և մանկական քիմաթերապիայի բաժանմունքի բժիշկ

ուռուցքաբան քիմիաթերապևտ

- Ջանոյան Ն.Մ. բ.գ.թ ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության Ազգային

Կենտրոնի Ընդհանուր և մանկական քիմաթերապիայի բաժանմունքի բժիշկ

ուռուցքաբան- քիմիաթերապևտ

Շահերի բախման հայտարարագիր

Պատասխանատու համակարգողը և աշխատանքային խմբի անդամները հայտարարում

են, որ սույն փաստաթղթի մշակման և ստեղծման համար չեն ստացել որևէ ֆինանսական

աջակցություն դեղագործական և բժշկական տեխնիկայի կազմակերպություններից։

Ուղեցույցում ներկայացվել են հաստատված արդյունավետությամբ բուժման մեթոդներն

ու դեղորայքային միջոցները, առանց վաճառքային անուններ նշելու։ Սույն փաստաթղթի

մշակման աշխատանքները ֆինանսավորվել են ՀՀ ԱՆ կողմից: Ֆինանսավորող

կառույցը չի ունեցել և ոչ մի ազդեցություն սույն ուղեցույցի մշակման որևէ փուլի վրա:

Շնորհակալական խոսք

Պատասխանատու համկարգողն իր երախտագիտությունն է հայտնում աշխատանքային

խմբի բոլոր անդամներին, ինչպես նաև, սույն ուղեցույցի մշակման աշխատանքներին

իրենց աջակցությունը, խորհուրդը և մասնագիտական գիտելիքները տրամադրած

գործընկերներին:

Ուղեցույցը չի կարող փոխարինել բժշկի որոշումներ ընդունելու հմտություններին անհատ

պացիենտի վարման դեպքում և տվյալ կլինիկական իրավիճակի պայմաններում, սակայն
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օգնում է բժշկին կայացնել ճիշտ որոշումներ` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր անհատ

պացիենտի նախընտրություններն ու առանձնահատկությունները:

Բովանդակություն

1. Նախաբան

2. Համաճարակաբանություն

3. Սկրինինգ

4. Փուլավորում

4.1 TNM դասակարգում

4.2 AJCC կանխատեսող խմբեր

5. Ձվարանների Էպիթելիալ քաղցկեղ

5.1 Առաջարկվող մշակումներ

5.2 Չախտորոշված կոնքի զանգված

5.3 Չարորակ գոյացությունների նախնական ախտորոշում մինչև քիմիաթերապիան

 5.4 Հյուսվածքաբանական ենթատիպեր

 5.5 Ռիսկը նվազեցնող վիրահատություն

 5.6 Առաջնային բուժում

 5.7 Ցիտեռեդուկտիվ վիրահատություն

 6. Վիրաբուժության սկզբունքներ

 6.1 Նոր ախտորոշված ինվազիվ էպիթելիալ ձվարանների քաղցկեղը, սահմանափակված

ձվարաններով կամ կոնքով

 6.2 Նոր ախտորոշված ինվազիվ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղ, որը ներառում է կոնքը

և վերին որովայնը

 6.3Միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություն նեո-ադյուվանտ քիմիաթերապիայից

հետո ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղի ժամանակ

6.4 Ռիսկը նվազեցնող սալպինգո-օվարէկտոմիյա

6.5 Հատուկ հանգամանքներ
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6.6 Օժանդակ պալիատիվ վիրաբուժականգործողություններ

7. Նեոադյուվանտ Քիմիաթերապիա

8. Համկարգային թերապիյա սկզբունքները

8.1 Ընդհանուր դրույթներ

8.2 Նեոադյուվանտ Քիմիաթերապիյա

9. Համկարգային թերապիայի սկզբունքները, ըստ փուլերի

10. Միջանկյալ ՑիտոռեդուկտիվՎիրաբուժություն

11. Անավարտ վիրահատություն և / կամ փուլավորում

12. Հետվիրահատական քիմիաթերապիա

13. Հակա-անգիոգենետիկ ագենտներ

14. Հետռեմիսիոն թերապիա

15. Դեղորայքային ռեակցիաներ

16. Ճառագայթային թերապիա

17. Առաջարկություններ առաջնային բուժումից հետո

17.1 Հետագա առաջարկությունները

17.2 Ձվարանների էպիթելիալ կրկնվող քացկեղ

18. Այլ հավանական ակտիվ գործակալներ

19.Ավելի քիչ տարածված ձվարանների պաթոլագիաների հյուսվածքաբանական

տեսակները

19.1 Առաջարկվող մաշակումները

19.2 Վիրաբուժություն

20. Լուսավորբջջային քաղցկեղը

21. Մուցինոզ (լորձային) քաղցկեղ

22.Ցածր-աստիճանի (1-ին աստիճան) Սերոզ/ Էնդոմետրոիդ Էպիթելիալ Ձվարանի

Քաղցկեղ

23.Չարորակ սեռական բջիջների ուռուցքներ

23.1 Չարորակ սեռական բջիջների ուռուցքների բուժում
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24. Մնացորդային կամ կրկնվող հիվանդություն

25. Չարորակ սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցքները

26. Կարցինոսարկոմաներ (չարորակ խառը Մյուլերյան ուռուցքներ)

27. Սահմանային էպիթելի ուռուցքներ (ցածր չարորակ ներուժ)

27.1 Սահմանային էպիթելի ուռուցքների ախտորոշում

27.2 Սահմանային էպիթելի ուռուցքներ բուժումը

28. Հսկողություն

29. Հիվանդության կրկնողություն

30. Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

31. Գրականության ցանկ

32. Հավելված. Ապացույցների որակի դասակարգում (GRADE համակարգ)

Հապավումներ

ՁՀՏՔՀ - ձվարանների հազվադեպ տարածված քաղցկեղային հիվանդությունները

ՄՄՄՏ- ձվարանների չարորակ խարը Մյուլերիան ուռուցքները

ԱՀԿ - առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

ԺՈՊԿԲ - ժառանգական ոչպոլիպոզ կոլոռեկտակ քաղցկեղ

ԵՍՕ- երկկողմանի սալփինգո-օօֆորէկտամիան

ՌՆՍՕ- ռիսկի նվազեցնող սալպինգ-օօֆորէկտոմիայա

ՍՏՆՔ - սերոզ տուբալ ներպերիտոնեալ քաղցկող

ԱՀՔՑ (NCCN) - ազգային համապարփակ քաղցկեղի ցանց

SGO - գինեկոլոգ Ուռուցքաբանների Միությունը

FIGO- գինեկոլոգիայի եւ մանկաբարձության միջազգային ֆեդերացիա

AJCC - Քաղցկեղի ամերիկյան համատեղ հանձնաժողով

ՀՀՁՀ - Հազվադեպ Հանդիպող Ձվարանի Հյուսվածքաբանություն

ՀՇ – համակարգչային շերտագրում

ՄՌՏ – մագնիսառեզոնանսային տամոգրաֆիյա
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ԲԱԱ - բարակ ասեղային ասպիրացիա

ԸՈՀ - ընդհանուր որովայնային հիստերէկտոմիա

ՄՍՕ - միակողմանի սալպինգո-օվարէկտոմիան

ՆԵ – ներերակային

ՆՊ – ներպերիտոնեալ

ՄՑՎ - միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություն

ԳԻԽ – գաստրոինտեստինալ խողովակ

ԱՑՎ – ավարտի ցիտոռեդուկտիվ վիրահատութոյւն

ՊԱԱ - պռոգրեսիայից ազատ ապրելիություն

ՃԹ – ճառագայթային թերապիա

ԿԷԱ - կանցեր էմբրիոնալ անտիգ

1.Նախաբան

Ձվաևանների քաղցկեղը բաղկացած է մի քանի հիստոպաթոլոգիական օբյեկտներից,

բուժումը կախված է յուրահատուկ ուռուցքային տիպից: [1] Ձվարանների էպիթելիալ

ուռուցքը կազմում է ձվարանների չարորակ ուռուցքային նորագոյացությունների

մեծամասնությունը (մոտ 90%) [2-4], ինչպես նաև կարող են առաջանալ այլ պակաս

տարածված պաթոլոգիական ենթատիպեր, ինչպիսիք են չարորակ հերմինոգեն

ուռուցքները եւ սեռական-լարի ստրոմալ բջջային ուռուցքները: Ձվարանների քաղցկեղի

համար NCCN Կլինիկական Պրակտիկ Ուղեցույցը Ուռուցքաբանության մեջ (NCCN

Guidelines®) բնօրինակը տպագրվել է 1996 թվականին եւ հետագայում թարմացվել են

առնվազն տարին մեկ անգամ [5]: Տվյալ ուղեցույցը NCCN Ուղեցոիյցը քննարկում է

ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղը և ձվարանների հազվադեպ տարածված

քաղցկեղային հիվանդությունները (ՁՀՏՔՀ), այդ թվում` կարցինոսարկոման

(ձվարանների չարորակ խարը Մյուլերիան ուռուցքները), լուսավոր բջիջների

քաղցկեղներ, մուցինոզ քաղցկեղներ, ցածր աստիճանի (նաեւ հայտնի են որպես 1

աստիճանի) սերոզ քաղցկեղ / էնդոմետրոիդ էպիթելիալ քաղցկեղ, սահմանային
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էպիթելիա ուռուցքներ (նաեւ հայտնի է որպես ցածր չարորակության պոտենցիալ ուռուցք)

, չարորակ սթրոմալ ուռուցքների եւ հերմինոգենուռուցքներ: NCCN ուղեցույցը նաեւ

քննարկում է Ֆալոպիան խողովակների քաղցկեղը եւ առաջնային պերիտոնեալ

քաղցկեղը, որոնք քիչ տարածված նորագոյացություններ են, և նման են ձվարանների

էպիթելիալ քաղցկեղին: ՁՀՏՔՀ կարող է այլ կերպ վարվել: Այս NCCN ուղեցույցը

ներառում է նաեւ վիրաբուժության սկզբունքները, համակարգային թերապիայի

սկզբունքները, դեղորայքի ռեակցիայի կառավարման եւ ԱՀԿ-ի հյուսվածքաբանության

դասակարգման ուղղությունները: Ալգորիթմի Ուղենիշների Թարմացումների բաժինը

ամփոփում է 2017 թ. Նոր փոփոխությունները (տես «Ձվարանների քաղցկեղի վերաբերյալ

NCCN ուղեցույցը»): 2017-ի նոր հավելումների մի մասը ներառում են. 1) առաջին-գիծ

բուժման համար կարբոպլատին/ լիպոսամալ դոքսոռուբիցին; 2)նիրապարիբ եւ

օլապարիբ աջակցող թերապիայի համար; եւ 3) ռիկապարիբ, կարբոպլատին / ալկուբինի

կապող պակլիտաքսել եւ կարբոպլատին /պակլիտաքսել /բևացիզումաբ կրկնվող բուժման

համար: Կարեւոր է նշել, որ բոլոր առաջարկությունները ուղեցույցներում 2Ա կատեգորիա

են, եթե այլ բան նշված չէ: Կատեգորիա 2Ա- ի առաջարկությունները հիմնված են ցածր

աստիճանի ապացույցներ (օրինակ `2-րդ փուլի փորձեր) եւ միասնական NCCN

կոնսենսուս (վահանակի անդամների առնվազն 85%), որին միջամտությունը

համապատասխանում է:

Ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղը Միացյալ Նահանգներում գինեկոլոգիական

քաղցկեղի մահվան առաջատար պատճառն է և կանանց քաղցկեղի մահացության 5-րդ

ամենատարածված պատճառն է: Աշխարհում 2018 թվականին գնահատվում է, որ 22,240

նոր ախտորոշված և 14,070 մահվան դեպք է գրանցվել Միացյալ նահանգներում:

Ձվարանների քաղցկեղ ունեցող կանանցից 40 %-ից ցածրն է բուժվում է ձվարանների

քաղցկեղից:[6] Հինգ տարվա ապրիլիությունը կազմում է մոտ 46,5%, սակայն որոշ

ընտրված հիվանդների համար ապրելիությունը ավելի երկար է ՁՀՏՔՀ

տարատեսակների ժամանակ: Ձվարանների քաղցկեղի դեպքերը աճում են տարիքի հետ

կապված եւ առավել տարածված են կյանքի վեցերորդ եւ յոթերորդ տասնամյակների
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ընթացքում: Ախտորոշման համար միջին տարիքը մեդիանան կազմում է 63 տարեկանը,

և հիվանդների ավելի քան 70% -ը ներկայանում է առաջադիմած հիվանդության:[6,7]

2013 –ից 2017 թ. ՀՀ դիտվել է ձվարանների քաղցկեղի հիվանդատության և

մահացության նվազում: Հիվանդատությունը պակասել է 7% –ով, 211 իջել է 204 հիվանդ:

Մահացությունը իջել է 61%, 179 իջել է 118 հիվանդ: Բարձիթողի դեպկերը պակասել են

17%, 85-ից 68 հիվանդ:

2. Էպիդեմիոլոգիա

Էպիդեմիոլոգիական հետազոտությունները հայտնաբերել են ռիսկային գործոններ

ձվարանների քաղցկեղի էթիոլոգիայում: [4,6,7] 30% -ից մինչեւ 60% քաղցկեղի ռիսկի

նվազեցումը կապված է հղիության եւ առաջին ծննդաբերության (≤ 25 տարի)

երիտասարդ տարիքի, հակաբեղմնավորիչների օգտագործման, եւ / կամ կրծքով

կերակրման հետ:[10] Հակարակ կողմից, երբևե չհղիացած կամ մեծ տարիքում առաջին

հղիությունը և ծննդաբերությանը (> 35 տարի) բերում է ձվարանների քաղցկեղի մեծ

ռիսկի:[11-13] Տվյալները ենթադրում են, որ հետմենոպաուզալ հորմոնալ թերապիան եւ

կոնքի բորբոքումային հիվանդությունը կարող են մեծացնել ձվարանների քաղցկեղի

առաջացման վտանգը: Սահմանային էպիթելիալ ուռուցքների ռիսկը (նաեւ հայտնի է

որպես ցածր մալիգնիզացիայի պոտենցիալ ուռուցքներ) կարողը մեծանալ

ֆերտիլիզացիայի համար ձվարանների ստիմուլիացիայից հետո:[14-15] Ծխելը կապված է

մուցինոզ քաղցկեղի հիվանդացության մեծ ռիսկի հետ, սակայն նվազեցնում է պարզ

բջիջների քաղցկեղի առաջացման ռիսկը:[8]Ճարպակալումը հավանաբար կապ չունի

ձվարանների քաղցկեղի ագրեսիվ տեսակների հետ: Շրջակա միջավայրի գործոնները

ուսումնասիրվել են, սակայն մինչ օրս նրանք վերջնականորեն չեն ասոցացվել տվյալ

նորագոյացության առաջացման հետ:[16]

Ընտանեկան պատմություն (առաջին հերթին, հիվանդները, որոնք ունեն երկում կամ

ավելի առաջին աստիճանի հարազատներ, որոնք ունեն ձվարանների քաղցկեղ),

ներառյալ BRCA1 եւ BRCA2 գենոտիպերի (ժառանգական կրծքաեղձերի և ձվարանների
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քաղցկեղի սինդրոմ) կամ ընտանիքներ, որոնք ախտահարված են Լինչի համախտանիշով

(ժառանգական ոչպոլիպոզ կոլոռեկտակ քաղցկեղ [ԺՈՊԿՔ] սինդրոմ), կապված են վաղ

շրջանի հիվանդության հետ:[17-29] Այս հիվանդները հաշվարվում են ձվարանների

քաղցկեղ ունեցող կանանց միայն 15% -ի մոտ: Բարձր ռիսկի կանանց մոտ (BRCA1 կամ

BRCA2 մուտացիաներով), ռիսկը նվազեցնող երկկողմանի սալփինգո-օօֆորէկտամիան

(ԵՍՕ) կապված է կրծքագեղձի, ձվարանների, ֆալոպիայի խողովակի եւ առաջնային

պերիտոնեալ քաղցկեղի ռիսկի նվազեցման հետ: [31-36] Առկա է ռեզիդուալ ռիսկ

առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղի համար ռիսկ-նվազեցնող ԲՍՕ-ն հետո բարձր ռիսկի

քաղցկեղ ունեցող կանանց մոտ: Ակուլտ ձվարանների քաղցկեղը երբեմն հայտնաբերվում

է ՌՆՍՕ-ից (Ռիսկի նվազեցնող Սալպինգ-Օօֆորէկտոմիայա) հետոч այսպիսով

ընդգծվում է ձվարանների և Ֆալոպյան խողովակների մանրակրկիտ պաթոլոգիական

վերլուծության անհրաժեշտությունը: Վիրահատության ռիսկերը ներառում են աղիքի,

միզապարկի, արգանդի եւ անոթների վնասվածքը:[37-41]

Ներկայում, ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ Ֆալոպիան խողովակն սկզբնակետն է

բազմաթիվ վտանգավոր ձվարանների եւ առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղի

առաջացման, այդ թվում Ֆալոպիան խողովակի սերոզ ինտրապերիտոնեալ

կարցինոմայի (նաեւ հայտնի է որպես սերոզ տուբալ ներպերիտոնեալ քաղցկող [STIC])

ՍՏՆՔ նաև բարձր աստիճանի ձվարանների քաղցկեղի նախորդողն է: Գինեկոլոգ-

ուռուցքաբանին ուղղված ուղեցույցը / համապարփակ քաղցկեղային կենտրոնինը

խորհուրդ է տալիս ակուլտ ՍՆՏՔ մեթոդի կառավարմանը: [44-46] Հասկանալի չէ, թե

արդյոք վիրահատական ստադիավոումը եւ / կամ ադյուվանտ քիմիաթերապիան

շահավետ է STIC- ի կանանց համար:

3. Սկրինիգ (ընտրություն)

Ձվարանների քաղցկեղը վաղ եւ ավելի բուժելի փուլում ախտորոշումը դժվարացած է

ձվարանների տեղակայման և էպիթելիալ քաղցկեղի կենսաբանության պատճառով: Նոր

ախտորոշված ձվարանների քաղցկեղով հիվանդների գնահատումը հանգեցրել է
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ձվարանների քաղցկեղի ախտանիշների վերաբերյալ համաձայնեցված ուղեցույցի, որը

թույլ է տալիս հայտնաբերել հիվանդներին, որոնց մոտ կարող են առաջանալ վաղ

փուլերի ձվարանների քաղցկեղ:[47,48] Ձվարանների քաղցկեղը ենթադրող

ախտանիշները ներառում են` բորբոքումներ, կոնքի կամ որովայնի ցավ, կերակրի

դժվարացած ընդունում կամ արագ լցվածության զգացողություն և միզային սուր

ախտանշաններ (հրատապություն կամ հաճախականություն), հատկապես, եթե այդ

ախտանիշները նոր են և հաճախակի (> 12 օր/ամ): Բժիշկները այս ախտանիշների

համակենտրոնացմամբ կանանց գնահատում են որպես ձվարանների հիվանդության

հնարավոր արտահայտում: Որոշ փաստեր վկայում են, որ այս ախտանիշները

օգտագործող սկրինինգ թեստերը անհրաժեշտության դեպքում ոչ այնքան զգայուն են,

որքան անհրաժեշտ է, հատկապես վաղ փուլային հիվանդության դեպքում:[49]

Գրականությունն ընդհանրապես չի աջակցում ընդհանուր բնակչության մեջ ձվարանների

քաղցկեղի ամենօրյա ցուցադրմանը, եւ սովորական զննումն այսօր չի առաջարկվում որևէ

պրոֆեսիոնալ հաստատությունների կողմից: [41,49,53-61] Որոշ բժիշկներ հետևում են

բարձր ռիսկային գործոններ ունեցող կանանց (օրինակ, BRCA մուտացիաներով որոնք

ընտանեկան պատմություն ունեն) օգտագործելով քաղցկեղի հակագենային 125 (CA-125)

մոնիտորինգ եւ էնդովագինալ ուլտրաձայնային հետազոտություն, սակայն այդ թեստերի

հեռանկարային վալիդացումը մնում է խուսափողական: Հետաքրքիր հետազոտությունը

ցույց է տալիս, որ ձվարանանների քաղցկեղը կապված է եզակի հոտերի հետ, որոնք

կարող են հայտնաբերվել:[62-65]

Մեծ Բրիտանիայի հետազոտությունը ձվարանների քաղցկեղի համար (Մեծ Բրիտանիայի

ձվարանների քաղցկեղի համատեղ հետազոտում [UKCTOCS]), օգտագործելով

մուլտիմոդալ սլրինինգ ուլտրաձայնային եւ CA-125- ի հետ ընդդեմ միայն ուլտրաձայնային

հետազոտության, կամ ոչ մի ցուցադրություն:[66,67] Նախնական արդյունքները ցույց են

տվել, որ մուլտիմոդալության ցուցադրումը ավելի արդյունավետ է վաղ փուլային

քաղցկեղի հայտնաբերման համար; սակայն, 11 տարի շարունակվող հսկողությունից

հետո մահացության զգալի կրճատման անկում չի գրանցվել:[68,69] Ոմանք կարծում են,
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որ այս UKCTOCS ցուցադրման մոտեցումը կարող է օգտակար լինել բարձր ռիսկի

ենթարկված կանանց համար, ինչպիսիք են BRCA մուտացիա ունեցողները:[39] Միացյալ

Նահանգներում մեծ ռանդոմիզացված հետազոտությունը, որը անցկացվել է ավելի քան

78,000  կանանց մոտ (The  Prostate,  Tungsten,  Colorectal  and  Ovarian  [PLCO]  Cancer

Screening Trial), գտել են, որ տրանսվագինալ ուլտրաձայնային հետազոտության և CA-

125- ի սկրինինգը չի նվազեցրել մահացելությունը ձվարանների քաղցկեղից:[56,70,71]

Բացի դրանից, կեղծ դրական արդյունքներ բերում են որոշ կանանց մոտ լուրջ

բարդություններ (n =163): Մեկ այլ ուսումնասիրություն, համեմատելով 1) միայն CA-125- ը,

2) ուլտրաձայնային հետազոտությունը և CA-125; կամ 3) միայն ուլտրաձայնային

հետազոտությունը, պարզել է, որ CA-125- ը չի բարձրացրել քաղցկեղի հայտնաբերումը

ավելի քան միայն ուլտրաձայնային հետազոտությունը և որ ուլտրաձայնային

հետազոտությոընը գերազանցել է CA-125-ին:[72]

Գինեկոլոգ Ուռուցքաբանների Միությունը (SGO), FDA- ն եւ Mayo Clinic- ը հայտարարել

են, որ OVA1 թեստը չպետք է օգտագործվի որպես սկրինինգի գործիք ձվարանների

քաղցկեղը հայտնաբերելու համար: OVA1 թեստը ընդգրկում է 5 մարկեր (ներառյալ

տրանսթիրետին, ապոլիպոպրոտեին A1, տրանսֆերին, բետտա-2 միկրոգլաբուլին եւ CA-

125), որպեսզի գնահատեն, թե ով պետք է վիրահատվի գինեկոլոգ ուռուցքաբանի կողմից

եւ ով կարող է վիրահատվել համայնքում: Պարզ Կանոնների Ալգորիթմը փորձում է

նախավիրահատական դասակարգել անդնեքսալ զանգվածները որպես սկսվող կամ

մալիգնիզացված և առաջարկել, որ այդ հիվանդները կարող են գնահատվել, թե ովքեր

պետք է վիրահատվեն գինեկոլոգ ուռուցքաբանների կողմից եւ ովքեր կարող են

վիրահատել համայնքում:[73] Հիմնվելով տվյալների փաստաթղթավորուման վրա

կապված ապրելիության աճի հետ NCCN Ուղեցույցի խմբի անդամները խորհուրդ են

տալիս, որ բոլոր հիվանդները պետք է վիրահատվեն փորձառու գինեկոլոգ

ուռուցքաբանների կողմից (կատեգորիա 1): NCCN խումբըը գտնում է, որ OvaSure- ի

ցուցադրական թեստը չպետք է օգտագործվի ձվարանների քաղցկեղը հայտնաբերելու

համար:[49,74-77] OvaSure թեստը 6 բիոմարկետներ, այդ թվում `լապտին, պրոլակտին,
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օստեոպոնտին, ինսուլինա- նման աճի գործոն II, մակրոֆագների ճնշող գործոն և CA-

125:[82] Տվյալները ցույց են տալիս, որ մի քանի մարկերներ (այդ թվում `CA-125, HE4,

մեզոթելին, B7-H4, դեկօյ ռեցեպտոր 3 [DcR3] եւ սպոնդին-2) վաղաժամ չեն աճում,

որպեսզի օգտակար լինեն ձվարանների վաղ փուլային քաղցկեղի հայտնաբերման

համար

4. Փուլավորում

Ձվարանների քաղցկեղի վերաբերյալ NCCN ուղեցույցը արտացոլում է կանխարգելման եւ

բուժման առաջարկությունների վերաբերյալ հիվանդության փուլի եւ դասակարգի

կարևորությունը:

Ձվարանների քաղցկեղը հիմնականում դասակարգվում է I- ից IV աստիճանների,

օգտագործելով FIGO- ի (Գինեկոլոգիայի եւ Մանկաբարձության միջազգային

ֆեդերացիա) եւ AJCC- ի փուլավորման համակարգերը (տես Աղյուսակ 1-ը եւ Ձնարանների

քաղցկեղի վերաբերյալ NCCN ուղեցույցի այլ փուլավորման աղյուսակներ):[86]

Հիվանդների մեծ մասը ներկայացնում են 3-րդ փուլի հիվանդությամբ:[87] Ձվարանների

սերոզ քաղցկեղն այժմ հաճախ անվանում է որպես ցածր աստիճանի (հիմանականում 1-

ին աստիճանի) կամ բարձր աստիճանի (առավելագույնը 2 կամ 3 աստիճանների):[87-92]

Հյուսվածքաբանները կարող են օգտագործել հյուսվածքաբանական դասակարգումները

1, 2 կամ 3 էնդոմետրիոիդ քաղցկեղ, մուցինոզ քաղցկեղ եւ IC փուլի քաղցկեղ:[88]

Առաջնային պերիտոնեալ ադենոկարցինոման եւ ՀՀՁՀ - ը նույնպես դասակարգվում են

ձվարանների քաղցկեղի փուլավորման համակարգի միջոցով: Մինչեւ 2018 թ. հունվարի

1-ը Ֆալոպիյան Խողովակի ուռուցքները դասակարգվել են առանձին FIGO եւ AJCC

դասակարգման համակարգի միջոցով: Նոր AJCC / FIGO փուլավորման ուղեցույցը (8-րդ

հրատարակությունը) միավորել է Ֆալոպիյան խողովակի կարցինոմաների և

ձվարանների քաղցկեղի և գործում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից (տես Ձվարանի

քաղցկեղի վերաբերյալ NCCN ուղեցույցում փուլավորման բաժին): [93] Բացառությամբ I

փուլի, 1-ին աստիճանի ուռուցքներով ընտրված կանաց (որոնց ապրելիությունը
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գերազանցում է 95% համապարփակ լապարոտոմիայից հետո), ձվարանների քաղցկեղի

բոլոր մյուս փուլերում հիվանդները պետք է խրախուսվեն կլինիկական փորձարկումների

համար առաջնային և կրկնվող թերապիայի համար:

ՖԻԳՈ-ն վերջերս թարմացրել է ձվարանների, Ֆալոպիյան խողովակի եւ պերիտոնեալ

քաղցկեղի դասակարգումը, նրանց նոր դասակարգման համակարգը հաստատվել է

AJCC- ի կողմից (տես Ձվարանի քաղցկեղի վերաբերյալ NCCN ուղեցույցում

դասակարգման բաժինը):[87,89]Օրինակ, նոր փուլավորման ուղեցույցներում նախկին

փուլերը IC,  IIIA  եւ IV  այժմ բաժանված են:  Հնի IIC  փուլը վերացվել է:  Այս

փոփոխությունները ներառված են AJCC Ուռուցքի դասակարգման ՈՒղեցույցի 8-րդ

հրատարակությունում, որը հրապարակվել է 2016 թ վերջում և գործում է քաղցկեղի բոլոր

դեպքերի համար առձանագրված 2018 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո:

Ֆալոպիյան խողովակի քաղցկեղի և Ձվարանի քաղցկեղի համար պաթոլոգիայի և

դասակարգման գործելակարգը առկա է Ամերիկյան պաթոլոգների գործընկերներ, որը

հիմնված է AJCC- ի 8-րդ հրատարակության վրա, ավելի վաղ հրատարակությունները ևս

հասաների են: Ըստ սահմանման, NCCN ուղեցույցը չի կարող ներառել բոլոր հնարավոր

կլինիկական տարբերակները և նախատեսված չէ փոխարինել լավ կլինիկական

դատողությունը կամ բուժման անհատականացմանը: Սույն ուղեցույցների մշակման

ընթացքում քննարկվել են կանոներից բացառությունները խմբի անդամների

թվում:Կանոների 5% (բաց թողնել կլինիկական սցենարներ, որոնք կազմում են ավելի քիչ,

քան 5% բոլոր դեպքերից ) օգտագործել են այս ուղեցույցից անսովոր կլինիկական

երեւույթները կամ պայմանները վերացնելու համար:[93]

4.1 TNM դասակարգում

Քաղցկեղի ամերիկյան համատեղ հանձնաժողով (AJCC)

TNM և FIGO բեմականացման համակարգ ՝ ձվարանների, ֆալոպիական խողովակների և

առաջնային ծայրամասային քաղցկեղի համար (8-րդ հրատ., 2017 թ.)
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Առաջնայի ուռուցք (T)

TNM FIGO

TX Առաջնային ուռուցքը հնարավոր չէ գնահատել

T0 Ոչ մի ապացույց առաջնային ուռուցքի մասին

T1 I ուռուցքը սահմանափակվում է ձվարաններով (մեկ կամ երկուսով) կամ ֆալոպիան

խողովակ (ներ)

T1a IA ուռուցքը սահմանափակվում է մեկ ձվարաններով (պատիճը ինտակտ) կամ

ֆալոպյան խողովակ, ձվարանների կամ ֆալոպիական խողովակի մակերեսին ուռուցք

բջջիջ չկա; չարորակ բջիջներ ասցիտի կամ որովայնամզային լվացումում չեն

հայտնաբերվում

T1b IB ուռուցքը սահմանափակվում է երկու ձվարաններով (պատիճը ինտակտ) կամ

ֆալոպիան խողովակ (ներ); ոչ մի ուռուցք ձվարանների կամ ֆալոպիական խողովակի

մակերեսին; չարորակ բջիջներ ասցիտում կամ որովայնամզային լվացումում չեն

հայտնաբերվում

T1c IC ուռուցքը սահմանափակվում է մեկ կամ երկուսով ձվարաններով կամ ֆալոպիան

խողովակներով ՝ հետևյալներից որևէ մեկի հետ.

T1c1 IC1 վիրաբուժական լվացումում

T1c2 IC2 պատիճը պատռված է մինչև վիրահատությունը կամ ուռուցքի առկայություն

ձվարանների կամ ֆալոպիական խողովակի մակերեսին

T1c3 IC3 չարորակ բջիջներ ասցիտումում կամ որովայնամզային լվացման ջրերում

T2 II ուռուցքը ներառում է մեկ կամ երկու ձվարան կամ ֆալոպյան խողովակներ, կոնքի

երկարաձգմամբ below pelvic brim կամ առաջնային

Պերիտոնեալ քաղցկեղ

T2a IIA երկարացում և (կամ) իմպլանտներ արգանդի վրա և / կամ

Ֆալոպյան խողովակ (ներ) և (կամ) ձվարաններ

T2b IIB կոնքի այլ հյուսվածքների վրա և / կամ իմպլանտների ընդլայնում
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T3 III ուռուցքը ներառում է մեկ կամ երկու ձվարան կամ ֆալոպյան խողովակներ, կամ

առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղ ՝ մանրադիտակի միջոցով

հաստատված պերիտոնեալ մետաստազը կոնքիից դուրս և (կամ) մետաստազներ դեպի

րետրոպերիտոնեալ (կոնքի և / կամ պարա-աորտալ ) ավշահանգույցներ

T3a IIIA միկրոսկոպիկ վերկոնքային (գոտկատեղից վերև) պերիտոնեալ դրական կամ

բացասական ավշային հանգույցներ նեռարումներով

T3b IIIB մակրոոսկոպիկ պերիտոնալ մետաստազը կոնքից դուրս 2 սմ կամ ավելի փոքր

չափերով առավելագույն չափումով , ռետրոպերիտոնեալ շրջանի ավշային հանգույցների

մետաստազների մետաստազներով կամ առանց

T3c IIIC մակրոոսկոպիկ պերիտոնեալ մետաստազը `կոնքից դուրս ավելի քան 2 սմ

առավելագույն չափերով, ռետրոպերիտոնեալ շրջանի ավշային հանգույցների

մետաստազների մետաստազներով կամ առանց (ներառում է ուռուցքի տարածում մինչև

լյարդի պատիճ և փայծաղը ՝ առանց պարենխիմատոզ օրգանների մասնակցության)

Ռեգիոնար ավշային հանգույցներ (N)

NX ռեգիոնար ավշային հանգույցները չեն կարող գնահատվել

N0 ռեգիոնար ավշային հանգույցների մետաստազ չկա

N0 (i +) մեկուսացված ուռուցքային բջիջները ռեգիոնար ավշային հանգույցներում ոչ

ավել, քան 0,2 մմ

N1 IIIA1 դրական ռետրոպերիտոնեալ ավշային հանգույցներ միայն

(հյուսվածքաբանորեն հաստատված)

N1a IIIAli մետաստազը մինչև և ներառյալ 10 մմ առավելագույն չափումով

N1b IIIAlii մետաստազը ավելի քան 10 մմ-ով առավելագույն չափումով

Հեռավոր մետաստազներ (M)

M0 հեռավոր մետաստազ հայտնաբերված չէ

M1 IV Հեռավոր մետաստազներ, ներառյալ ՝ պլևրայի արտաքիրթ դրական

ցիտոլոգիական հետազոտությամբ, լյարդի կամ փայծաղի պարենխիմալ մետաստազներ;

մետաստազներ դեպի արտամարմնային օրգաններ (ներառյալ յուգունալ ավիշ
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հանգույցները և ավիշ հանգույցները որովայնի խոռոչից դուրս); և տրանսմուրալ աղիքի

ներգրավումը

M1a IVA պլևրայի արտաքիրթ դրական ցիտոլոգիայի հետ

M1b IVB լյարդի կամ փայծաղի պարենխիմալ մետաստազներ; մետաստազներ դեպի

արտաորովայնային օրգաններ (ներառյալ ինգուգային ավիշ,

որովայնի խոռոչից դուրս գտնվող հանգույցներ և ավշային հանգույցներ);

աղիքների տրանսմուրալ ներգրավվածություն

4.2 AJCC կանխատեսող խմբերը

AJCC կանխատեսող խմբերը

T N M
Փուլ I T1 N0 M0
Փոլ IA T1a N0 M0
Փուլ IB T1b N0 M0
Փուլ IC T1c N0 M0
Փուլ II T2 N0 M0
Փուլ IIA T2a N0 M0
Փուլ IIB T2b N0 M0
Փուլ IIIA1 T1/T2 N1 M0
Փուլ IIIA2 T3a NX/N0/N1 M0
Փուլ IIIB T3b NX/N0/N1 M0
Փուլ IIIC T3c NX/N0/N1 M0
Փուլ IV որևէ T որևէ N M1
Փուլ IVA որևէ T որևէ N M1a
Փուլ IVB որևէ T որևէ N M1b

5. Ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղ

5.1 Առաջակվող մշակումներ

NCCN ուղեցույցը ձվարանների Էպիտեալի քաղցկեղի վերաբերյալ սկսվում է կոնքի

չբացահայտված զանգվածի կամ մալիգնիզացված ձվարանների ուռուցքների նախնական

ախտորոշման հետ: Այս ախտորոշմամբ շատ հիվանդներ են գալիս NCCN անդամ

հաստատություններ, նախնական վիրահատությունից հետո: NCCN ուղեցույցը խորհուրդ է
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տալիս ախտանիշների կառավարում և լավագույն աջակից խնամքը բոլոր հիվանդներին,

(տես ՀԿԿՀ-ի Պալիատիվ խնամքի ուղեցույց, հասանելի է www.NCCN.org կայքում):[53,96]

5.2 Չախտորոշված կոնքի զանգված

Նախնական գործառույթը պետք է ներառի որովայնային / կոնքի գերձայնային և / կամ

որովայնային / կոնքի ՀՇ / ՄՌՏ սկանավորում (որովայնի / կոնքի հետազոտությունից

հետո) և համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ, հիվանդի մոտ կոնքի

կասկածելի զանգված (հայտնաբերված որովայնի /կոնքի հետազոտության ժամանակ),

ասցիտ, որովայնային ուռվածություն և / կամ ախտանշանները (այսինքն` ուռվածություն,

կոնքի կամ որովայնի ցավ, կերակրի դժվարությամբ ընդունում կամ արագ լցվածության

զգացողություն, միզային ախտանիշեր), առանց այլ ակնհայտ մալիգնիզացիայի

աղբյուրների (տե'ս Ձվարանի Էպիթելիալ Քաղցկեղի ՆՍՍՆ-ի ուղեցույցում):[47,97-104]

Օնկոմարկերներ (ներառյալ CA-125, ինհիբին, alpha-ֆետեպրոտեին [AFP] և beta-մարդու

խորիոնիկ գոնատոտրոպին [beta-hCG]) կարող են չափվել, եթե կլինիկորեն ցուցվծ է

գնահատել ՀՀՁՀ կամ հղիություն (տես Հազվադեպ Հանդիպող Ձվարանի

Հյուսվածքաբանություն հիվանդների մոտ, այս քննարկման մեջ NCCN ուղեցույցի):[105-

107] Օրինակ, կլինիցիստը պետք է հաշվի արնի ԱՖՊ մակարդակը որպեզի գնահատի

ձվարանի հերմինոգեն ուռուցք կոնքի զանգվածով 35 տարեկանից ցածր կանանց մոտ:

Գերձայնային հետազոտությունը սովորաբար օգտագործվում է նախնական գնահատման

համար. Որովայնի / կոնքի ՀՇ-ը օգտակար է մետաստազների գնահատման համար:[99]

Որովայնի / կոնքի ՄՌՏ-ն որոշում է չարորակ ներուժ եթե ուլտրաձայնային

հետազոտությունը հուսալի չէ: ՀՇ / ՄՌՏ դիտումը պետք է իրականացվի կոնտրաստով

եթե միայն հակացուցված չէ: FDG-PET / CT սկանավորում կամ ՄՌՏ-ն կարող է օգտակար

լինել անորոշ ախտահարումների համար: [108-110]

Ձվարանների քաղցկեղի մեծ մասը, ներառյալ ՀՀՁՀ, ախտորոշվում են բիոպսիայի կամ

վիրահատական նմուշների պաթոլոգիական վերլուծությունից հետո, որը կարող

իրականացվել նախավիրահատական, ներվիրահատական կամ հետվիրահատական:

Երկուսնել առաջնային պերիտոնեալ և Ֆալոպիայիան խողովակի քաղցկեղի սովորաբար
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ախտորոշվում են հետվիրահատական (եթե չկա ձվարանների մեծ ներգրավվածությունը)

կամ նախավիրահատական (եթե կա բիոպսիա եւ հիվանդը արդեն ունեցել երկկողմանի

օվարէկտոմիա): Առաջնային պերիտոնեալ և Ֆալոպիայան խողովակի քաղցկեղերը

բուժվում են նույն ձևով, ինչպես ձվարանի էպիթելիալ քաղցկեղով: Հնարավորության

դեպքում պետք է խուսափել բարակ ասեղային ասպիրացիայից (ԲԱԱ) ձվարանի

քաղցկղի ախտորոշման համար, այն հիվանդների մոտ ում մոտ եբթադրվում է

հիվանդության վաղ փուլ, պատիճի պատրվածքը և չարորակ բջիջների որովայնի խոռոչ

ներթափանցել կանխարգելելու նպատակով; այնուամենայնիվ, ԲԱԱ բիոպսիայան կարող

է անհրաժեշտ լինել տարածված հիվանդություն ունեցող հիվանդների համար, ովքեր

վիրահատության թեկնածու չեն:[111,112] Այլ քաղցկեղներ, որոնք չպետք է բացառվեն,

ներառյալ աղիքի, արգանդի և ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ կամ լիմֆոմա,

ձվարանների բաորակ և ոչ ձվարանային պայմանները նույնպես պետք է բացառվեն

(օրինակ, սերոզ ցիստադենոմա):[115] Իհավելումս, պետք է բացառել ձվարանների

մետաստազները (տես այս քննարկման մեջ Մոիցինոզ Քարցինոմներ):

Առաջարկվել է կոնկրետ բիոմարկետներ (շիճուկ HE4 եւ CA-125) ալգորիթմի հետ

(Ձվարանների չարորոկացման ռիսկի ալգորիտմ [ROMA]) որոնք կարող են օգտակար

լինել որոշելու, թե արդյոք հյուսվածքային զանգվածը չարորակ է թե բարորակ, FDA- ն

հաստատել է HE4- ի եւ CA-125- ի օգտագործումը կոնքում զանգավծ ունեցող կանանց

մոտ ձավարանների քաղցկողեվ ռիսկի գնահատման համար:[118-121]

Ներկայումս NCCN խումբը չի առաջարկում օգտագործել այդ բիօմարկերները

չախտորոշված կոնքի զանգվածների կարգավիճակը որոշելու համար: Չնայած ուղղակի

ապացույցներ չկան, որ կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը կամ

կրծքավանդակի ՀՇ-ը անհրաժեշտ է, խորհրդի անդամները գտնում են, որ այն պետք է

լինի մի հատված հիվանդների ընդհանուր գնատման համար, մինչև վիրահատական

փուլավորում եթե կլինիկորեն ցուցված է:
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Գաստրոինտեստինալ տրակտատի գնահատումը պետք է կատարվի մուցինոզ

հյուսվածքի դեպքում, որոշելու արդյոք հիվանդները ունեն մետաստազ ձվարաններում

կամ առաջնային ձվարանների քաղցկող:[122]

5.3 Չարորակ գոյացությունների նախնական ախտորոշում

Հիվանդները հաճախ դիմում են NCCN անդամ հաստատություններին, ձվարանների

քաղցկեղի նախնական ախտորոշումից հետո վիրահատության

կամ հյուսվածքների բիոպսիայով (ցիտո-հյուսվածքաբանությամբ): Հաճախ նրանք

ունենում են ցիտոռեդուկտիվ վիրաբուժություն եւ համապարփակ փուլավորման

պրոցեդուրաներ (այսինքն` հանդիպել են գինեկոլոգ ուռուցքաբանների խմբի (GOG)

վիրահատական փուլավորման չափանիշներին): Որոշ դեպքերում ուղղությունը տեղի է

ունենում ոչ ամբողջական վիրաբուժության և / կամ փուլավորումից հետո (օրինակ,

ինտակտ արգանդի եւ / կամ հավելուի, ճարպոնը հեռացված չէ, անավար

լիֆոդիսսեկցիա, մնացորդային հիվանդություն, որը հնարավոր է հեռացնել,

վիրահատական փուլը ամբողջությամբ չի արձանագրվել): Վիրահատական փուլավորման

բաղադրիչները թվարկված են ալգորիթմում (տես Վիրաբուժության սկզբունքները,

ՆՍՍՆ-ի ձավարանների էպիթելիալ քաղցկեղի ուղեցույցներում): Ողղորդման ընթացքում

նույնանման աշխատանքների ընթացակարգերը խորհուրդ են տրվում չախտորոշված

կամ ախտորոշված կոնքի զանգված ունեցող հիվանդների համար: Կարելի է հաշվի

առնել մետաստաթիկ հատվածների հյուսվածքային ախտորոշումը:

5.4 Հյուսվածքաբանական ենթատիպեր

Ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղը ունի 4 հիմնական հյուսվածքաբանական

ենթատիպեր, այդ թվում `սերոզ, էնդոմետրիոիդ, մուցինոզ և հստակ բջջային;

հիվանդների մեծ մասի մոտ (մոտ 70%) առկա է սերոզ հյուսվածքը:[3,86,90,123,124]

Առաջնային բուժման առաջարկություններ ՀՀՁՀ ենտատիպերի- մուցինոզ, հստակ

բջջային և ցածր աստիճանի (1աստիճանի) սերոզ/էնդոմետրոիդ քաղցկեղը կարող է

տարբեր լինել առաջնայից բուժումից, առաջակվող բարձր աստիճանի սերոզ /

էնդոմետրիոիդ ենթատիպերի դեպքում: Մոլեկուլյար բնորոշումը հստակ բջջային,
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մուցինոզ և ցածր աստիճանի սերոզ ուռուցքի համար,առաջարկում է որ հյուսվածքի

մուտացիան տարբեվում է նրանցից որոնք ունեն բարձր աստիճանի ունռուցքներ:[ 125-

127]Ձվարանների քաղցկեղը կարող է բաժանվել երկու տիպի` տիպ 1-ին և 2-րդ հիմնված

նրանց մոլեկուլյար ալտերնացիայի վրա:

Տվյալները ցույց են տալիս, որ սերոզ ուռուցքները կարող են դասակարգվել որպես ցածր
աստիճանի (առավելագույն 1 աստիճանի սերոզ ուռուցքներ) կամ բարձր աստիճանի
(առավելագույն 2 կամ 3 աստիճանի սերոզ ուռուցքներ): Բարձր աստիճանի էնդոմետրոիդ
ուռուցքները դժվար է տարբերակել բարձր աստիճանի սերզ ուռուցքների:[87,89-
92,128,129] Ցածր աստիճանի (1-ին աստիճանի) սերոզ ուռուցքները համեմատաբար
կայուն են քիմիաթերապիայի ստանդարտ ռեժիմներին: Պաթոլոգիայի ակնարկը
առաջարկվում է NCCN անդամ հաստատություններում բոլոր հիվանդների համար: CAP
արձանագրությունը օգտակար գործիք է պաթոլոգիայի հաշվետվությունների համար, այն
վերանայվել է 2016 եւ 2017 թթ.-ին: Հյուսվածքաբանական ամբողջական դասակարգումը
առաջարված ԱՀԿ կողմից ընդգրկված է NCCN ուղեցույցում (տես ԱՀԿ
հյուսվածքաբանական դասակարգումը ձվարանի քաղցկեղի հիստոպաթոլագիայի ՆՍՍՆ-
ի ուղեցույցը): ԱՀԿ հյուսվածքաբանության ձեռնաքը նույնպես օգտակար է:[1,132]

5.5 Ռիսկի նվազեցնող վիրաբուժություն

ՌՆՎ-ի արձանագրությունն առաջարկվում է HBOC- ի ռիսկի ենթարկված հիվանդների

համար և մանրամասն նկարագրված է ալգորիթմում (տես Ձվարանի Էպիթելիալ

քաղցկեղի Վիրաբուժության սկզբունքները, NCCN- ի ուղեցուիյցի այս քննարկման մեջ,

գենետիկական /ընտանեկան բարձր ռիսկի գնահատումը `Կրծքագեղձի և ձվարանի

քաղցկեղի համար, հասանելի է www.NCCN.org կայքում): [39]Այս արձանագրությունն

առաջարկում է, որ Ֆալոպիյան խողովակները պետք է մշակվեն մասնահատելով եւ

լայնորեն ուսումնասիրելով խողովակների հեռացված վերջը (SEE-Fim) և գնահատել, թե

արդյոք ուռուցքի որևէ ապացույց կա: Ձվարանները նույնպես պետք է ուշադիր

մասնատվև, վերամշակվեն և գնահատվեն: 2016 և 2017 թվականների CAP

արձանագրությունները նկարագրում են Ֆալոպիյան խողովակների եւ ձվարանների

հատման գործընթացները: Նշենք, որ դա հակասական է, թե արդյոք հիստերէկտոմիան

պետք է նաև լինի կատարված: Միայն սալպինգէկտոմիայի կանխարգելման օգուտները
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դեռ չեն հաստատվել: Եթե միայն սալպինգեկտոմիա է առաջարկվում, Ֆալոպիյան

խողովակները, պետք է անջատվեն արգանդից իրենց ֆիմբրիայով:[88,94,134]

Ֆալոպիյան խողովակները պետք է նաեւ ուշադիր մշակվեն եւ գնահատվեն ինչպես

նախկինում նկարագրված էր:

5.6 Առաջնային բուժում

Առաջնային բուժումը ենթադրվող ձվարանների քաղցկեղի համար բաղկացած է

համապատասխան վիրահատական բուժումից և ցիտուռեդուկտիվ վիրահատությունից,

որը մեծամասամբ հաջորդում է համակարգային քիմիաթերապիայի:[74,141-143]

Օպերատիվ հաշվետվությունում վիրաբույժը պետք է նկարագրի հետեւյալը. 1)

սկզբնական հիվանդության աստիճանը, 2) մնացորդային հիվանդության քանակը և 3)

արդյոք կատարվել է ամբողջական կամ թերի ռեզեկցիա (նեռարյալ, ախտահարված

հատվածի նկարագրությունը): Հիվանդների մեծամասնության համար նախնական

վիրահատությունը պետք է ներառի ընդհանուր որովայնային հիստերէկտոմիա (ԸՈՀ) եւ

BSO-ն համապարփակ ձուլավորումով և ցիտոռեդուկցիայով:[10,145,146] Հրատարակված

բարելավված արդյունքների հիման վրա առաջարկվում է (կատեգորիա 1), որ գինեկոլոգ

ուռուցքաբանը պետք է կատարի առաջնային վիրահատություն: Երիտասարդ հիվանդի

համար, որը ցանկանում է պահպանել պտղաբերությունը, միակողմանի սալպինգո-

օվարէկտոմիան (ՄՍՕ) (արգանդի և հակարակ կողմի ձվարանների պահպանումով) և

համապարփակ վիրահատական փոիլավորումը կարող է լինել համարժեք միակողմանի I

փուլի ուռուցքների ընտրելու համար (փուլ 1A և 1C, բայց ոչ փուլ 1B) և / կամ ձվարանների

ցածր ռիսկային ուռուցքների համար (այսինքն, վաղ փուլում, 1-ն աստիճանի ուռուցքներ,

սահմանայի ուռուցքներ): Նրանց համար ովքեր ունեն IB փուլի ուռուցք և ցանկանում են

պահպանել պտղաբերությունը, անհրաժեշտ է BSO (արգանդի պահպանումը) և

համապարփակ վիրահատական փուավորում:

Համապարփակ վիրահատական փուլավորում պետք է կատարվի նաև բարձր աստիճանի

հիվանդությունները բացառելու համար, քանզի տվյալները ցույց են տալիս, որ

ամբողջական փուլավորման վիրահատության ենթարկված հիվանդների մոտավորապես
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30% -ը ստվերում է: Ընտրված հիվանդների համար վիրաբույժը կարող է կատարել

նվազագույն ինվազիվ գործղություններ փուլավորման համար: Վաղ փուլի

հիվանդությունների մոտ հնարավոր է կատարել նվազագույն ինվազիվ մեթոդով

վիրահատական նպատակներին հասնելու համար ընտրված հիվանդների մոտ, եթե

իրականացվում է փորձարու գինեկոլոգ ուռուցքաբանի կողմից: Վիրաբույժները հակված

են կատարել բաց լապարոտոմիա ավելի լայն տարածված հիվանդություններ ունեցող

հիվանդների մոտ:[104,145,158,159] Նվազագույն ինվազիվ մեթոդներ կարելի է

առաջարկվի ռիսկ-նվազեցնող սալփինգո-օօֆորէկտոմիա համար: Որոշ ՀՀՁՀ համար

համապարփակ փուլավորումը անհրաժեշտ չի, որոշ ընտրված հիվանդների համար,

ինչպիսիք են սահմանային էպիթելիա ուռուցք ունեցող հիվանդները:

5.7 Ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություն

Ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությունը դա բուժման սկզբնական խորհուրդն է,

հիվանդության II, III կամ IV փուլ ունեցող հիվանդների մոտ: [74,77,143,149,153,161-163]

Չնայած, որ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությունը խնամքի ստանդարտ է, այս

առաջարկությունը հիմնված է հետադարձ հայացքի տվյալների վրա (և այսպիսով սա 1

կատեգորիայի խորհուրդ չի): Ընդհանուր արմամբ, գործողությունները որոնք նշված են

հաջորդ գլխում պետք է լինի Ֆալոպիյան խողովակի, առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղ

ունեցող հիվանդների վիրահատական կարավարումը, երբ փորձում ենք ամբողջովին

փուլավորել հիվանդներին և հասնել առավելագույն ցիտոռեդուկցիայի մինջև 1 սմ պակաս

մնացորդային հիվանդություն կամ բոլոր տեսանելի հիվանդության, ռեզեկցային

համապատասխան հանգամանք պայմաններում: Այս գործողությունները վերաբերվում է

նույնպես ՀՀՁՀ շատերին: Վիրահատական ցիտոռոդուկցիան օպտիմալ է, եթե

մնացորդային ուռուցքի հանգույցը փոքր է 1 սմ-ից առավելագույն տրամագծով կամ

հաստությամբ:Նպատակն է ռեակցիան մինչեւ R0: Որովայնի վերին հատվածի

մետաստազների ընդլայնված ռեզեկցիան խորհուրդ է տրվում այն հիվանդներին համար,

ովքեր կարող են հանդուրժել այս վիրահատությունը: [162,170]
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Ընտրված հիվանդների մոտ նվազագույն ինվազիվ ընթացակարգերը կարող է

օգտագործվել գնահատելու, թե արդյոք ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությունը հնարավոր է

իրագործել:[145,158,159,171-173] Վերջին հետազոտությունը գնահատել է արդյոք

Լապարոսկոպիյան կարող է լինել անօգուտ, քանի որ հիվանդները, ըստ էության, ունեն

հիվանդություն, որը հնարավոր չէ հեշտությամբ փոքրածնել ավելի քիչ քան 1 սմն է:

Լապարասկոպիայի խմբի հիվանդների 10% (10/102) ունեցել են անօգուտ

լապարատոմիյա համեմատելով 39% (39/99) առաջնային վիրահատական խմբի հետ

(հարաբերական ռիսկ, 0.25, 95% CI, 0.13-0.47, P <.001):

Առավելագույն ջանքեր պետք է գործադրվեն ամբողջությամբ հիվանդությունները

հեռացնելու համար, քանի որ ինչքան ռեդուկցիան լիարժեք է այդ քան լավանում է

արդյունքը: Որովայն մտնելուց հետո անհրաժեշտ է իրականացնել ասցիտի հեռացում

կամ պերիտոնեալ լվացումը բջջաբանական հետազոտությունների համար:

Ձվարաններից դուրս ակնհայտ հիվանդության համար ասցիտի և / կամ լավաժի

նմուշների ցիտոլոգիական գնահատումը չի փոխի հիվանդոըթյան փուլ կամ

կառավարումը: Հիստերեկոմիան և ԲՍՕ-ն պետք է իրականացվեն:

Թև ընդլայնված հիստերէկտոմիան խորհուրդ է տրվում հիվանդների մեծամասնության

համար, որոշակի հանգամանքներում վերվզիկայիվ հիստերեկոմիա գերադասելի է:

Կապսուլավորված զանգվածը պետք է հեռացվի ինտակտ հնարավորության դեպքում:

Ճարպոնը պետք է ամբողջովին հեռացվի: Կասկածելի և / կամ մեծացած հանգույցները

պետք է հնարավորինս հեռացվեն: Կոնքի երկկողմանի և պարա-աորտալ ավշային

հանգույցների դիսսեկցիան խորհուրդ է տրվում այն հիվանդների համար, որոնց ուռուցքը

հանգույցե դուրս է գալիս կոնքից 2 սմ կամ ավելի (ենթադրյալ փուլ IIIB): Երիտասարդ

հիվանդների համար, ովքեր վիրահատությունից հետո կտրուկ մտնում են մենոպաուզայի

մեջ, կարող են օգտագործել տարբեր խնամքի միջոցներ, որոնք օգնում են նվազեցնել

ջերմության ալիքի եւ այլ ախտանիշները: [176-179]

Շատ հիվանդներ ունեն հիստերէկտոմիա, BSO, օմենտէկտոմիյա եւ կասկածելի /

ընդլայնված հանգույցների լիմֆադենէկտոմիա: Որոշ վիրաբույժներ դասակարգում են
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ընթացակարգեր հիմնված ցիտոռեդուկցիայի գործողությունների քանակի վրա:

Առաջընթացավով ձվարանի քաաղկեղունեցող հիվանդները մոտ, ովքեր ունեցել են

ավարտված ցիտոռեդուկցիա, տվյալները փաստում են, որ ընդհանուր ապրելիությունը

ավելացել է նրանց մոտ ում անցկացվել է համակարքային լինֆադենէկտոմիա: Փոքր-

ծավալի ռեզիդուալ հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ վիրահատական

ռեդուկցիայից հետո II և III փուլի ձվարանի էպիթելիալ կամ պերիտոնեալ քաղցկով

ներվիրահատական թերապիայի թեկնածուներ են: Այս հիվանդների մոտ պետք է

քննարկել ՆՊ կաթետերի տեղադրմանը նախնական վիրահատության ժամանակ:

Գործողությունները, որոնք կարող են դիտարկվել օպտիմալ վիրահատական ռեդուկցիայի

համար, ներառում են արմատական կոնքի դիսսեկցիա, աղիքի ռեզեկցիա և / կամ

ապենդէկտոմիա, լիմֆադենէկտոմիա, դիաֆրագմայի կամ պերիտոնեալ այլ

մակերեսների մաքրում, սպլենէկտոմիա, մասնակի հեպատէկտոմիա, մասնակի

գաստրէկտոմիա, կամ մասնակի ցիստէկտամիա և / կամ ուրետերոնեոցիստէկտոմիա,

խոլեցիստէկտոմիաեւ / կամ դիստալ պանկրեատէկտոմիա:[ 162,170,183]

Վիրահատական ուղեցույցները ընդգծում են, որ բաց լապարոտոմիան պետք է

օգտագործվի ձվարանների կասկածելի մալիգնիզացված քաղցկեղով հիվանդի համար,

եթե բուժման պլանը ներառում է վիրահատական փուլավորում, առաջնային

ցիտոռեդուկցիա, ինտերվալ ցիտոռեդուկցիա կամ ամ երկրորդային ցիտոռեդուկցիվ

վիրաբուժություն: Վիրահատական ուղեցույցները նաև նշում են, որ եթե հիվանդները

հնարավոր չէ հեշտությամբ կատարել օպտիմալ ցիտոռեդուկցիա, օգտագործելով

նվազագույն ինվազիվ մեթոդներ, դրանք պետք է փոխարկվեն բաց

ընթացակարգով:Նեոադյուվատ թերապիա կարելի է քննարկել, եթե առավելագույն

ցիտոռեդուկցիա չի կարող կատարվել:

6. Վիրաբուժության սկզբունքներ

6.1 Նոր ախտորոշված ինվազիվ էպիթելիալ ձվարանների քաղցկեղը,

սահմանափակված ձվարաններով կամ կոնքով



28

Ընդհանուր առմամբ, ամեն ինչ պետք է արվի առաջնային ցիտորակցիայի ժամանակ

առավելագույն ցիտեռեդուկցիայի հասնելու կոնքի բոլոր հիվանդությունների դեպքում և

գնահատել որովայնի վերին հատվածի կամ հետորովայնային տարածության ակուլտ

հիվանդության համար:

• Որովայն մտնելիս պետք է իրականացվի ասիցիտի հեռացում կամ պերիտոնեալ

լվացում, պերիտոնեալ ցիտոլոգիական հետազոտությունների համար:

• Որովայնամզային բոլոր մակերեսները պետք է վիազուալիզացվեն և ցանկացած

որովայնամզային մակերես կամ կպչունությունը, որը կասկածելի է մետաստազների

ներգրավման համար, պետք է ընտրովիորեն արտազատվի կամ կատարվի բիոպսիա:

Որևէ կասկածելի տարածքների բացակայության դեպքում պատահական պերիտոնալ

բիոպսիաները պետք է վերցվեն կոնքից, պարակոլիկ խոռոչներից և դիֆրագմայի ներքևի

մասերից:

• BSO- ն և հիստերէկտոմիա պետք է իրականացվեն բոլոր ջանքերով հեռացման

ընթացքում ծածկված կապսուլավորված զանգված ինտակտ պահելու համար:

• Ընտրված հիվանդների համար, ովքեր ցանկանում են պահպանել պտղաբերությունը,

արգանդի պահպանմամբ USO կամ BSO կարող է կատարվել: Արգանդի պահպանումը

թույլ է տալիս ապագա վերարտադրողականության մոտեցում օժանֆակել:

• Օմենտեկտոմիա պետք է իրականացվի:

•Պարա-աորտալ ավշահանգույցների հատվածի խտացումը պետք է իրականացվի vena

cava-ից և բիլատերալ աորտայից մինչև ստերին մեզենտերալ երակի և ցանկալի է

երիկամային անոթների մակարդակին հասնել:

•Կոնքի ավշային հանգույցների դիսսեկցիայի նախընտրելի մեթոդը, ավշահանգույցների

բիլատերալ հեռացումն է անոթների երկայնքով առաջնա-կողմնային դեպի ընդհանուր

զստային անոթը, արտաքին զտային անոթի երկայնքով և մեդիալ, հիպոգաստրալ անոթի

երկայնքով և մեդիալ, աբտուրատոր փոսից մինիմալ առաջայննորեն դեպի օբտուրատոր

անոթ:



29

6.2 Նոր ախտորոշված ինվազիվ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղը, որը ներառում է

կոնքը և վերին որովայնը

Ընդհանուր առմամբ, ամեն ինչ պետք է արվի առաջնային ցիտոռեդուկտիվ

վիրահատության ընթացքում `որովայնի, կոնքի և հետվորովայնամզային հիվանդության

ամբողջ զանգվատի առավելագույն ցիտորեդուկցիային հասնելու համար: Մնացորդային

հիվանդությունը <1 սմ սահմանում է օպտիմալ ցիտոռեդուկցիա; Այնուամենայնիվ,

առավելագույն ջանք պետք է գործադրվի հեռացնելու բոլոր հիվանդությունը, քանի որ սա

առաջարկում է ապրելիության բարձր աչդյունքներ:

• Ասիցիտների հեռացումը (եթե առկա է) պետք է իրականացվի պերիտոնալ

ցիտոլոգիական հետազոտությունների համար: Ամբողջ ներգրավված ճարպոնը պետք է

հեռացվի:

• Հնարավորության դեպքում կասկածելի և (կամ) մեծացած ավշային հանգույցները

պետք է հեռացվեն: Կլինիկական բացասական հանգույցների հեռացումը ցուցված չէ:

• Այն հիվանդները, որոնք ունեն ուռուցքային հանգույցներ 2 սմ-ից ավել (ենթադրաբար

IIIB փուլ), պետք է ունենան երկկողմանի կոնքի և հար-աորտալ ավշահանգույցների

դիսեկցիա, ինչպես նախկինում նկարագրված է:

• Ընթացակարգերը, որոնք կարող են համարվել օպտիմալ վիրաբուժական

ցիտորեվացիա (բոլոր փուլերով) ներառում են աղիքի ռեկսացիա և (կամ)

ապպենդէկտոմիյա, դիֆրագմայի կամ այլ որովայնային մակերեսների մաքրում,

սպլենեկտոմիյա, մասնակի ցիստէկտոմիյա և / կամ ուրետերոնեոցիստէկտոմիյա,

մասնակի հեպեկէկտոմիյա, մասնակի գաստրէկտոմիյա, խոլեցիստէկտոմիյա և / կամ

Դիստալ պանկրատէկտոմիյա:

• Ընտրեք ցածր ծավալի մնացորդային հիվանդություն ունեցող հիվանդներին,

վիրաբուժական ցիտորեդուկցիայից հետո, ինվազիվ էպիթելի ձվարանների կամ

պերիտոնեալ քաղցկեղով, որոնք ՆՊ թերապիայի հավանական թեկնածուներն են: Այս

հիվանդների դեպքում պետք է հաշվի առնել ՆՊ կաթետերի տեղադրումը նախնական

վիրահատության ընթացքում:
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6.3Միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություն նեո-ադյուվանտ

քիմիաթերապիայից հետո ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղի ժամանակ

Ինչպես առաջին ցիտոռեդուկցիայի ժամանակ, բոլոր ջանքերը պետք է արվեն

առավելագույն ցիտոռեդուկցիայի հասնելու համար միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ

վիրահատության ընթացքում: Պետք է առավելագույն ջանքեր գործադրվի որովայնի,

կոնքի և հետորավայնամզային տարածության հիվանդությունը հեռացնելու համար:

Առաջարկվում է խորհրդակցություն գինեկոլոգիական ուռուցքաբանի հետ:

• ՄՑՎ- ը, ներառյալ ավարտական ԸՈՀ- ը և BSO- ն փուլավորումով, պետք է

իրականացվի նեոԱՔԹ-ի 4 ցիկլերից հետո այն կանանց համար, որոնք պատասխանել

են քիմիաթերապիայի կամ ունեն կայուն հիվանդության: Վիրաբուժության

այլընտրանքային ժամկետը չի գնահատվել հեռանկարայինորեն, բայց կարող է

դիտարկվել` հիմնվելով հիվանդի -անհատական գործոնների վրա:

• Հիպերթերմիկ քիմիաթերապիան (HIPEC) ՆՊ ցիսպլատինի կիրարմամբ (100 մգ / մ 2)

կարելի է քննարկել III փուլում հիվանդության ՄՑՎ-ն ժամանակ:

• Բոլոր պերիտոնեալ մակերեսները պետք է պատկերացվեն, և ցանկացած պերիտոնեալ

մակերեսը կամ անդհեզիյա, որը կասկածելի է մետաստազների ներգրավման համար,

պետք է ընտրովիորեն հեռացվի կամ բիոպսիֆիկացվի:

• Պետք է իրականացվի օմենգտէկտամիա:

•Հնարավորության դեպքում կասկածելի և (կամ) մեծացած ավշային հանգույցները պետք

է հեռացվեն: Նախնական ախտորոշման պահին պոտենցիալ մետաստազներ ունեցող

ավշային հանգույցների հեռացումը պետք է դիտարկել, նույնիսկ եթե ներկայումս

կասկածելի կամ մեծացախ չեն:

• Ընթացակարգերը, որոնք կարող են համարվել օպտիմալ վիրաբուժական

ցիտոռեդուկցիայի համար, ներառում են աղիքային ռեկեկցիա և (կամ) հավելումների,

դիֆրագմայի կամ այլ պերիտոնեալ մակերեսների հեռացում, սպլենեկտոմիա, մասնակի

ցիստեկտոմիա և / կամ ուրետերոնեոցիստէկտոմի, մասնակի հետաէկտոմիա, մասնակի

գաստրէլտոմիա, խոլեցիստէկտոմկիա և / կամ դիստալ պանկրեատէկտոմիա:



31

5.4 Ռիսկը նվազեցնող Սալպինգո-Օօֆարէկտոմիայի (ՌՆՍՕ) ուղեցույց

• Տեղեկությունների համար, երբ կատարել ՌՆՍՕ-ն, տես NCCN ուղեցույցը գենետիկ /

ընտանեկան բարձր ռիսկի գնահատման համար: Կրծքագեղձ և ձվարաններ:

• Կատարել նվազագույն ինվազիվ լապարոսկոպիկ վիրահատություն:

• Զննել որովայնի վերին հատվածը, աղիքների մակերեսները,մեծ ճարպոնը, որդանման

ելունը (առկայության դեպքում) և կոնքի օրգանները:

• Բիոպսիա ցանկացած պերիտոնել ոչ ներմալ հայտնաբերումներից:

• Կատարել կոնքի լավացում ցիտոլոգիայի համար (50 տ.ս. ֆիզլուծույթի ներարկում և

ասպիրացիա):

• Կատարել ընդհանուր BSO ՝ հեռացնելով 2 սմ հեռավորության վրա գտնվող

ձվարանների անոթավորումը / ԻՊ կապանը, ձվարանները և խողովակները շրջապատող

ամբողջ որովայնամիզը, հատկապես ՝ խողովակի և (կամ) ձվարանների և կոնքի պատի

միջև ընկած հատվածի որովայնամիզը:

• Օգտագործել նվազագույն գործիքային գործողություննր խողովակների և ձվարանների,

բջիջների տրավմատիկ լիցքաթափումից խուսափելու համար:

• Ե՛վ ձվարանները, և՛ խողովակները պետք է տեղադրվեն էնդոբագի մեջ ՝ կոնքից

հեռացնելու համար:

• Ե՛վ ձվարանները, և՛ խողովակները պետք է մշակվեն `համաձայն SEE-FIM

արձանագրության

• Եթե հայտնաբերվում է ձվարանների չարորակ ուռուցք կամ սերոզ տուբալ

ինտրաէպիտելային քաղցկեղ (ՍՏԻՔ), հղում կատարեք գինեկոլոգիական

ուռուցքաբանին:

• Միայն սալպինգէլկտոմիայի կանխարգելիչ օգուտները դեռևս ապացուցված չեն: Եթե

հաշվի առնվի, ֆալոպյան խողովակների ֆիմբրիայից մինչև արգանդի մարմնի մեջ դրա

տեղադրումը պետք է հեռացվի: Բացի այդ, ֆալոպյան խողովակը պետք է վերամշակվի և

գնահատվի, ինչպես նկարագրված է վերևում: Միայն ռիսկի նվազեցման

սալպինեգէկտոմիայի մտահոգությունն այն է, որ կանայք դեռ վտանգված են
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ձվարանների քաղցկեղի զարգացման համար: Բացի այդ, նախադաշտանդաթարային

կանանց մոտ, օօֆորէկտոմիայան նվազեցնում է կրծքագեղձի քաղցկեղի զարգացման

ռիսկը, բայց մեծությունը անորոշ է:

6.5 Հատուկ հանգամանքներ

• Պտղաբերությունը խնայող վիրահատություն.

Պտղաբերությունը խնայող վիրահատությունը ԱՍՕ-ով (արգանդի և կոնտռլատեռալ

ձվարանի պահպանում) կամ BSO- ի (արգանդի պահպանում) հնարավոր է կատարել

ակնհայտ վաղ փուլային հիվանդություն ունեցող և / կամ ցածր ռիսկային ուռուցքներ

ունեցող հիվանդների (վաղ փուլային ինվազիվ էպիթելի ուռուցքներ, LMP վնասվածքներ,

հերմինալ բջիջների չարորակ ուռուցքներ, մուցինոզ, սեռական լարը-ստրոմալ չարորակ

ուռուցքներ), ովքեր ցանկանում են պահպանել պտղաբերությունը: Հղում կատարեկ

վերարտադրողական էնդոկրինոլոգին գնահատման և խորհրդատվության համար,

ինչպես կլինիկորեն նշված է: Համապարփակ վիրաբուժական փուլավորում պետք է

իրականացվի` բացառելու համար ավելի բարձր ռիսկի պատահական հիվանդություն, որը

կարող է բացակայել մանուկների / դեռահասների հիվանդների մոտ, որոնք ունեն

կլինիկորեն ակնհայտ, վաղ փուլային չարորակ հերմինոգեն բջջային ուռուցքներ, որոնք

հիմնված են մանկաբուժական վիրաբուժական գրականության վրա:

• Լորձաթաղանթային ուռուցքները; Ձվարանների առաջնային ինվազիվ

լորձաթաղանթային ուռուցքները հազվադեպ են հանդիպում: Հետևաբար, վերին և

ստորին գաստրոինտեստինալ խողովակը (ԳԻԽ) պետք է ուշադիր գնահատվի ՝

բացառելու համար ձվարանների մետաստազներով օժտված գեղձային ԳԻ առաջնային,

իսկ առաջնային վիրահատության ժամանակ պետք է իրականացվի ապպենդէկտոմիյա՝

կասկածելի կամ հաստացած լորձաթաղանթի ձվարանների նորագոյացություն ունեցող

հիվանդների մոտ:

• Ձվարանների սահմանային էպիթելիալ ուռուցքներ(LMP); Չնայած տվյալները ցույց են

տալիս վերափուլավորում լիմֆադենեկտոմիայի հետ, այլ տվյալներ ցույց են տալիս, որ

լիմֆադենեկտոմիան չի ազդում ընդհանուր ապրելիության վրա: Այնուամենայնիվ,
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օմենտէկտոմիան և որովայնամզի բազմակի բիոպսիաները (պերիտոնալ իմպլանտի

ամենատարածված վայրերի) կարող են վերագնահատվել հիվանդությունների մոտ 30%

դեպքերում և կարող են ազդել կանխատեսման վրա:

•Կրկնակի ցիտոռեդուկցիյա; Կրկնակի ցիտոռեդուկցիյան կարելի է կարել ձվարանների

քաղցկեղ կրկնեղություն ունեցող հիվանդների մոտ, որը նախնական քիմիաթերապիայի

ավարտից հետո կրկնվում է ավելի քան 6–12 ամիս հետո, ունեն հիվանդության

մեկուսացված հատված, որը ենթակա է ավարտուն ռեզեկցիայի: Ասցիտի

բացակայություն:

6.6 Օժանդակ պալիատիվ վիրաբուժականգործողություններ

Այս ընթացակարգերը կարող են տեղին լինել ընտրված հիվանդների մոտ;

• Պարացանցեզի / հիմնական պերիտոնեալ կաթետր

• Տորակոցենտեզ / պլևրոդեզ / վիդեո օժանդակված թորոսկոսկոպիա / հիմնական

պլևրալ կաթետր

• Ուրետրալ ստենտներ / նեֆրոստոմա

•Գաստրոստոմիայի խողովակ / աղիքային ստենտներ / աղիքային անանցանելիության

վիրաբուժական օգնություն

7. Նեոադյուվանտ Քիմիաթերապիա

Բուժական օգուտը Նեոադյուվանտ Քիմիաթերապիային հաջորդող ինտերվալային

ցիտոռեդուկցիայով մնում է հակասական (տես երրորդ պարբերություն):[164,184,186-193]

Լավագույն արդյունքները հետևողականորեն երեևում են այն հիվանդների մոտ, որոնց

տեսանելի հիվանդությունների ամբողջական ռեզեկցված է (այսինքն, R0), որոնք

հետագայում ստացել են ՆԵ/ ՆՊ թերապիա:Նրանք ովքեր չեն ունեցել լիարժեկ

ցիտոռեդուկցիա կարողեն կորցնել այս հնարավորությունը:Նեոադյուվատ

քիմիաթերապիյան կարող է քնարկվի (կատեգորիա 1) խոշոր,III-IV փուլի հիվանդների

համար, ովքեր գնահատվում են գինեկոլոգ օնկոլոգի կողմից և համարվում են քիչ

հավանական լիովին ցիտոռեդուկցիայի մինչեւ R0, կամ այն հիվանդները որոնք
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վիրահատության վատ թեկնածուներ են ; գինեկոլոգիա օնկոլոգները պետք է կատարեն

այս գնահատումը մինչև նեոադյուվանտ քիմիաթերապիայի կկիրառվի: Նեոադյուվանտ

քիմիաթերապիան չի համապատասխան այն հիվանդներին, որոնց հիվանդությունը

ակնհայտորեն սահմանափակվում են ձվարաններով: Ստանդարտ ներերակային

ռեժիմները որոնք նկարագրված են ալգորիթմում կարող են օգտագործվել նեոադյուվանտ

քիմիաթերապիայի համար: Նեոադյուվանտ քիմիաթերապիայի մեկնարկից առաջ

ձվարանների քաղցկեղի հիստոլոգիական հաստատում է պետք ձեռք բերել (ՖՆԱ,

բիոպսիա կամ պարացենտեզ) այս խմբի հիվանդների համար, նախընտրելի է հիմնական

բիոպսիան: Բիոպսիան ձեռք բերելու համար հնարավոր է օգտագործվել նվազագույն

ինվազիվ մեթոդներ: CA-125, CEA հարաբերակցության ձեռքբերումը նաև օգտակար է:

Նեոադյուվան թերապիան վերաբերում է բուժմանը (օրինակ, դեղամիջոցներով,

ճառագայթով, այլ բուժում), որոնք տրվում են քաղցկեղի վիրահատությունից առաջ

քաղցկեղի ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար: Ներառված տաքսան /

կարբոպլատին և լիպոսոմալ դողսոռուբիցի / կարբոպլատին ռեժիմները խորհուրդ են

տրվում նեոադյուվանտ քիմիաթերապիայի և ադյուվանտ թերապիայի համր ինտերվալ

ցիտոռեդուկցիայից հետո:

Ն/Ե և Ի/Պ ստանդարտ ռեժիմ (պակլիտաքսել/ցիսպլատինը) կարող են օգտագործվել

ներերակային նոեադուվանտ քիմիաթերապիայի և միջանկյալ ցիցոռեդուկտիվ

վիրահատությունից հետո: II-րդ փուլից ստացված նախնական հետազոտության

տվյալները ենթադրում են, որ ՆԵ/ ԻՊ պակլիտաքելս / կարբոպլատինային ռեժիմը

կարող է օգտագործվել նեոադյուվանտ քիմիաթերապիայի և միջանկյալ ցիտեռեդուկտիվ

վիրահատությունից հետո: Ռադնդոմիզացված հետազոտությունը 2-րդ փուլի

գնահատականով նեոադյուվանտ ռեժիմը բեվացիզումաբ/ կարբոպլատինի /

պակլիտաքսել ընդդեմ միայն քիմիաթերապիային հիվանդների մոտ ովքեր ունեն

չվիրահատելի III և VI փուլի ձվարանի քաղցկեղո (n = 71): Վիրաբուժության

իրագորձությունը լավանում է բեվացուզումավի ռեժիմով համեմատելով

քիմիաթերապիային միայնակ (88.6% `66.7%, P = .029): Միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ
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վիրահատության ժամանակ ոչռեզեկտաբիլ համարվող հիվանդների թիվը նման էր (0

ընդդեմ 2): ՊԱԱ (պռոգրեսիայից ազատ ապրելիություն) մեդիանը նման էր երկու

թևերում (20.36-ից մինչեւ 20.13 մմ, HR-1.14 [IC 95%, 0.656-1.994]):

Ռանդոմիզացված 3-րդ փուլի հետազոտության միջազգային փորձը գնահատեց

նեոադյուվանտ քիմիաթերապիայի հետ միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությունը

ընդդեմ առաջատար առաջնային ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությանը լայնածավալ IIIC /

IV փուլի ձվարանների, առաջնային պերիտոնեալ և Ֆալոպիյան խողովակի քաղցկեղ

ունեցող հիվանդների մոտ (հովանավորված EORTC-GCG եւ NCIC-CTG): Այդ հիվանդների

ընդհանուր ապրելիության մեդիանան համարժեք էր (29-ից 30 ամիս), սակայն

հիվանդները ովքեր ստացել էին նեոադյուվանտ քիմիաթերապիյա միջանկյալ

ցիտոռեդուկտիվ վիրահատության հետ ունեյին ավելի քիչ բարդություններ: Այս

միջազգային հետազոտությանը հիմնական քննադատությունն այն է, որ պռոգրեսիայից

ազատ ապրեկիությանը և ընդհանուր ապրելիությունը ցածր էր նրանցից, որոնք

տեղեկացվել են Միացյալ Նահանգներում կատարված ռանդոմիզացված

հետազոտեւթյան մեջ առաջնայի հիվանդների ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություն, որին

հաջորդում է տարածված ձվարանների քաղցկեղի (ընդհանուր գոյատեւման միջին

մոտավորապես 50 ամիս Միացյալ Նահանգներում) հետվիրահատական ներերակային

քիմիաթերապիան: Չնայած միջազգային հետազոթյան մեջ միջին ընդհանուր

ապրելիությունը 20 ամսվա ցածր է, քան ԱՄՆ-ում ներկայացված փորձերը,

օգտագործելով բուժական սովորական հաջորդականությունը միջամտությունները

(այսինքն, քիմիաթերապիայի սկզբի խաթարման վիրահատություն), այս տարբերությունը

կարող էր լինել հետևանք ավելի բարձր ռիսկով հիվանդների ընտրության միջազգային

հետազոտության մեջ (որը չի ներառում IIIB կամ վաղ փուլային քաղցկեղ ունեցող

հիվանդները): Բացի այդ, միջազգային փորձաքննության ընթացքում առաջնային կամ

միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությունը կարող էր լինել սուբօպտիմալ (այսինքն,

հիվանդները կարող էին ունենալ 1 սմ կամ փոքր մնացորդային հիվանդություն):
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EORTC-NCIC- ի հետազոտության հետադարձ վերլուծությունը ցույց է տվել, որ IV-րդ փուլի

հիվանդները հսկայական ուռուցքներով, ունեն ավելի երկար ապրելիոըթյուն

նեոադյուվանտ թերապիայով, մինչդեռ նրանկ IIIC փուլի հիվանդությամբ և պակաս

խոշոր ուռուցքով ավելի երկար են ապրում կանխարգելիչ վիրաբուժությամբ:

Ձվարանների քաղցկեղի վերաբերյալ NCCN ուղեցույցի ենթակոմիտեի կարծիքով

նախքան ավելի շատ տվյալներ են անհրաժեշտ նեոադյուվանտ քիմիաթերապիյա

առաջարկելու այն հիվանդներին ովքեր ունեն պոտենցիալ վիրահատելի ուռուցք, իսկ

նախնական ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությունը շարունակում է մնալ ընտրության

բուժումը ԱՄՆ-ում: Խոշոր (586 հիվանդ) միայնակ հաստատություն հետազոտությունը

Միացյալ Նահանգներում հայտնել է, որ առաջաընթացով ձվարանների քաղցկեղով

հիվանդները, որոնք ունեցել են ստանդարտ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություն,

ընդհանուր ապրելիության մեդիանան բարելավվել է (71.7 ամիս [CI, 59.8-ը

չբավարարված]), համեմատած նեոադյուվանտ քիմիաթերապիյա ստացած հիվանդների

հետ (42.9 ամիս [CI, 37.1- 56.3]): 14.000-ից ավելի հիվանդ հետազոտաց զեկույցը

տեղեկացնում է, որ ապրելիության մեդիանան բարելավվել է գրեթե երկու տարով, նրանց

մոտ ովքեր ունեցել են նախնական ցիտոռեդուկտիվ վիրահատություն, երբ համեմատում

ես նրանց հետ ովքեր ստացել են նեոադյուվանտ քիմիաթերապիա (69 ընդդեմ 45 ամիս):

Վերջին ժամանակաշրջանի Իտալական ռետրոսպեկտիվ ուսումնասիրությունը

տեղեկացնում է առաջին բուժումից հետո լիակատար արձագանք ստացած կանանց մոտ,

հայտնաբերել է ավելի լավ արդյունքներ, նախնական ցիտոռեդուկտիվ վիրահատության

(n = 322), համեմատած նեոադյուվանտ թերապիային հաջորդող վիրահատության հետ (n

= 62); ընդհանուր ապրելիությունը 2 տարի, 5 տարի և7 տարի 96%, 69.3% եւ 50.4%

կանխարգելիչ վիրահատությանը ըննդեմ `87.1%, 41.8% եւ 32.5%` նեոադյուվանտ

քիմիաթերապիային (P = .001):

8. Համակարգային թերապիայի սկզբունքները

8.1 Ընդհանուր դրույթներ
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• Ձվարանների, ֆալոպիայի խողովակի կամ պերիտոնեալ քաղցկեղով հիվանդները

պետք է խրախուսվեն մասնակցելու կլինիկական փորձարկումներին` իրենց

ախտորոշման և բուժման բոլոր ասպեկտների ընթացքում:

• Մինչև ցանկացած թերապիայի նախաձեռնում.

IIIC կամ IV փուլային ինվազիվ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղով կասկածելի բոլոր

կանայք պետք է գնահատվեն գինեկոլոգիական ուռուցքաբանի կողմից նախքան

թերապիայի նախաձերնումը` որոշելու, թե արդյոք նրանք թեկնածուներ են առաջնային

ցիտորդրուկտիվ վիրաբուժության (ԱՑՎ):

Հիվանդները, ովքեր գտնվում են պտղաբերության տարիքում և ցանկանում են

պահպանել պտղաբերությունը, պետք է դիմել համապատասխան մասնագետի:

• Մինչև քիմիաթերապիա առաջարկելը, պետք է բավարարվեն օրգանների պատշաճ

ֆունկցիայի և կատարողականի կարգավիճակի պահանջները:

• Քիմիաթերապիայի ընթացքում ցանկացած բարդության համար հիվանդները պետք է

ուշադիր դիտարկվեն և բուժվեն: Համապատասխան արյան քիմիակնա թեստերը պետք է

վերահսկվեն: Քիմիաթերապիայի համապատասխան դոզայի կրճատումները և

փոփոխությունները պետք է իրականացվեն՝ կախված տոկսիկականության փորձից և

թերապիայի նպատակներից:

• Քիմիաթերապիայի ավարտից հետո հիվանդները պետք է գնահատվեն բուժման

ընթացքում և դրան հաջորդող արձագանքման համար և վերահսկվեն ցանկացած

երկարատև բարդությունների համար:

•ՆՍՍՆ անդամ որոշ հաստատություններում օգտագործվում են քիմոզգայունության /

ռեզիստենտության և (կամ) այլ բիորմարկերներ որոշում կայացնելու հետագա

քիմիաթերապիայի հետ կապված, այն իրավիճակներում, երբ առկա են

քիմիաթերապիայի բազմաթիվ համարժեք տարբերակներ: Ապացույցների ներկայիս

մակարդակը բավարար չէ ստանդարտ խնամքի քիմիաթերապիա ապահովելու համար

(3-րդ կարգ):
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•Ադյուվանտ թերապիա: Քաղցկեղի վիրահատությունից հետո դեղամիջոցները,

ճառագայթումը կամ լրացուցիչ բուժման այլ ձևեր, որոնք կոչված են նվազեցնել

հիվանդությունների կրկնության ռիսկը կամ հիմնականում բուժել մնացորդային

հիվանդությունը, լինի հկայական կամ միկրոսկոպիկ, հետևելով վիրաբուժական

ցիտորեցուցմանը:

• Նեոադյուվանտ թերապիա:Քաղցկեղի վիրահատությունից առաջ տրված

քիմիաթերապիան. Ճառագայթայանին թերապիան կամ բուժման այլ ձևերը, որոնք

նախատեսված են ուռուցքների ծանրաբեռնվածության նվազեցման համար,

նախապատրաստվելով վիրահատությունների:

• Կրկնվող թերապիա: Քիմիքթերապիյան, ճառագայթումը կամ բուժման այլ ձևեր, որոնք

օգտագործվում են ռեցիդիվող քաղցկեղի բուժման, ախտանիշների վերահսկման կամ

կյանքի երկարության և (կամ) կյանքի որակի բարձրացման համար, նախնական

բուժումից հետո կրկնվող քաղցկեղի կլինիկական, կենսաքիմիական կամ ռադիոգրաֆիկ

ապացույցների ժամանակ:

8.2 Նեոադյուվանտ թերապիա

• Հաշվի առնել առաջնային ուռուցքի հյուսվածքաբանությունը և առաջնային

քիմիաթերապիայի հավանական արձագանքը, երբ գնահատվում են նեոադյուվանտ

քիմիաթերապիյան:

• Յուրաքանչյուր նախնականա ՆԵ ռեժիմներ հիվանդության II և IV փոիլերում կարող է

օգտագործվել որպես ՄՑՎ- ից առաջ որպես նեոադյուվանտ թերապիա:

• Բևացիզումաբ պարունակող ռեժիմները պետք է զգուշությամբ օգտագործվի նախքան

ՄՑՎ` հետվիրահատական ապաքինմանը հնարավոր միջամտության պատճառով: Եթե

բևացիզումաբը օգտագործվում է նեոադյուվանտ ռեժիմիմում, ապա այն պետք է հանվի

վիրահատությունից 6 շաբաթ առաջ:

• Նեոադյուվանտ թերապիայի և ՄՑՎ- ից հետո OV-C- ի վրա օժանդակ թերապիայի

ցանկացած ընտրանք (IV կամ IP / IV) կարելի է համարել:
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• Կան սահմանափակ տվյալներ ՆՊ քիմիաթերապիայի ռեժիմների օգտագործման

համար նեոադյուվանտ քիմիաթերապիա և ՄՑՎ- ից հետո: Հետևյալը լրացուցիչ

տարբերակ է ՆՊ քիմիաթերիապիայի համար; Պակլիտաքսել 135 մգ / մ 2 ՆԵ ավելի քան

3 ժամ 1-ին օրվա ընթացքում, կարբոպլատին AUC 6 ՆՊ 1-ին օրը, Պակլիտաքսել 60 մգ /

մ 2 ՆՊ 8-րդ օրը

•  Առաջարկվում է բուժման առնվազն 6  ցիկլ,  ներառյալ առնվազն 3  ցիկլը ադյուվանտ

թերապիայի `ՄՑՎ- ից հետո:

9. Համկարգային թերապիայի սկզբունքները, ըստ փուլերի

Փուլ I b

• Պակլիտաքսել 175 մգ / մմ ն/ե 3 ժամվա ընթացքում, որին հաջորդում է կարբոպլատինկ

AUC 5-6 ն/ե 1 ժամ 1-ին օրը 1 օրվա ընթացքում: Կրկնեք յուրաքանչյուր 3 շաբաթ 1 անգամ

- 3–6 ցիկլերով (նախընտրելի է) բ.

• Կարբոպլատին AUC 5 ն/ե + պեգիլացված լիպոսոմալ դոքսոռուբիցին 30 մգ /մ 2 ն/ե

յուրաքանչյուր 4 շաբաթվա ընթացքում 3-6 ցիկլերի համար: բ

• Դոցետաքսել 60-75 մգ / մ 2 ն/ե ավելի քան 1 ժամ, որին հաջորդում է կարբոպլատինկ

AUC 5-6 ն/ե ավելի քան 1 ժամ մեկ օրվա ընթացքում:

Կրկնեք յուրաքանչյուր 3 շաբաթ x x 5-6 ցիկլերով: b

II փուլ

• ՆՊ / ՆԵ ռեժիմ (օպտիմալ ցիտոռեդուկտիվ փուլի II-III հիվանդության

համար).Պակլիտաքսել 135 մգ / մ 2 ն/ե շարունակական ինֆուզիյա 3 կամ 24 ժամ 1-ին

օրվա ընթացքում; ցիսպլատին 75–100 մգ / մ 2 ն/պ օր ն/ե պակիլետաքսելից հետո;

պակլիտաքսել 60 մգ / մ 2 ն/պ 8-րդ օրը. Կրկնել յուրաքանչյուր 3 շաբաթ մեկ անգամ, 6

ցիկլերով:

• ՆԵ ռեժիմներ
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Պակլիտաքսել 175 մգ / մ 2 ն/ե ավելի քան 3 ժամ, որին հաջորդում է կարբոպլատինկ AUC

5-6 ն/ե 1 ժամ 1-ին օրվա ընթացքում: Կրկնեք յուրաքանչյուր 3 շաբաթ մեկ անգամ, 6

փուլով:

Դոզան խտացված պակլիտաքսել 80 մգ / մ 2 ն/ե ավելի քան 1 ժամվա ընթացքում 1-ին, 8-

րդ և 15-րդ օրերին, որին հաջորդում է կարբոպլատին AUC 5-6-ը 1 ժամվա ընթացքում 1-

ին օրը:Կրկնեք յուրաքանչյուր 3 շաբաթ մեկ անգամ, 6 ցիկլ:

Պակլիտաքսել 60 մգ / մ 2 ն/ե ավելի քան 1 ժամ, որին հաջորդում է կարբոպլատին AUC 2

ն/ե 30 րոպեի ընթացքում , 18 շաբաթվա ընթացքում

Դոցետաքսել 60-75 մգ / մ 2ն/ե ավելի քան 1 ժամ, որին հաջորդում է կարբոպլատինկ

AUC 5-6 ն/ե/ ավելի քան 1 ժամ 1-ին օրվա ընթացքում: Կրկնեք յուրաքանչյուր 3 շաբաթ

մեկ անգամ 6 ցիկլ:

Կարբոպլատին AUC 5 ն/ե + պեգիլացված լիպոսոմալ դոքսոռուբիցին 30 մգ / մ 2 ն/ե

յուրաքանչյուր 4 շաբաթ 6 շաբաթվա ընթացքում:

Բևացիզումաբ պարունակող ռեժիմները `ICON-7- ի և GOG-218- ի համար.

Պակլիտաքսել 175 մգ / մմ ն/ե ավելի քան 3 ժամվա ընթացքում, որին հաջորդեց

կարբոպլատինկ AUC 5–6 ն/ե ավելի քան 1 ժամ, իսկ Բևացիզումաբը 7,5 մգ / կգ ն/ե 30–

90 րոպեների ընթացքում 1-ին օրը: իկլը կրկնել յուրաքանչյուր 3 շաբաթ x 5-6 ցիկլերով:

Շարունակեք Բևացիզումաբը մինչև 12 լրացուցիչ ցիկլի:

կամ

Պակլիտաքսել 175 մգ / մ 2 ն/ե ավելի քան 3 ժամվա ընթացքում, որին հաջորդում է

Կարբոպլատին AUC 6 ն/ե 1 ժամվա ընթացքում 1-ին օրը: Կրկնեք յուրաքանչյուր 3 շաբաթ

x 6 ցիկլերով: 2-րդ ցիկլի 1-ին օրվանից սկսած միացնել Բևացիզումաբը 15 մգ / կգ ն/ե

առավելագույնը 30–90 րոպեի ընթացքում ՝ յուրաքանչյուր 3 շաբաթվա ընթացքում մինչև

22 ցիկլի:

Ծեր հիվանդներ (> 70 տարեկան) և / կամ համակրանք ունեցող անձինք

Տարեց հիվանդները և նրանց հետ կապված հիվանդությունները կարող են

անհանդուրժող լինել NCCN- ի այս ուղեցույցներում առաջարկված համակցված
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քիմիաթերապիայի ռեժիմներին: Կլինիկական դատողության հիման վրա և

թերապիաների նկատմամբ ակնկալվող հանդուրժողականության հիման վրա ՝ հետևյալ

IV ռեժիմները կարող են տեղին լինել I-IV փուլային էպիթելի ձվարանների քաղցկեղով

տարեց հիվանդների (ներառյալ `քաղցինոսարոմա, հստակ բջջային, մուցինոզ և ցածր

աստիճանի սերոզ ուրուցքներ):

Կարբոպլատին AUC 5 ն/ե տրված յուրաքանչյուր 3 շաբաթը 1 անգամ

Պակլիտաքսել 135 մգ / մ 2 ն/ե + կարբոպլատին AUC 5 ն/ե տրված է յուրաքանչյուր 3

շաբաթ 1 անգամ

Պակլիտաքսել 60 մգ / մ 2 ն/ե ավելի քան 1 ժամ, որին հաջորդում է կարբոպլատին AUC 2

ն/ե 30 րոպեի ընթացքում, 18 շաբաթվա ընթացքում:

Կարցինոսարկոմա (MMMT)

ՆԵ և ՆՊ / ՆԵ էպիթելիալ ռեժիմներ (նախընտրելի)

Կարբոպլատին/ Իֆոսֆամիդ

Ցիսպլատին / Իֆոսֆամիդ

Պակլիտաքսել / Իֆոսֆամիդ (կատեգորիա 2B)

Հստակբջջային կարցինոմա

ՆԵ և ՆՊ / ՆԵ էպիթելիալ ռեժիմներ (նախընտրելի)

Լորձային ուռուցքներ

ՆԵ և ՆՊ / ՆԵ էպիթելիալ ռեժիմներ (նախընտրելի)

5-FU  /  լեյկովորին /  օքսալիպլատին (փուլ IC-IV)  ±  բևացիզումաբ (փուլ II-IV)

(բևացիզումաբը 2-րդ կարգ)

Կապեցիտաբին/ Օքսալիպլատին (փուլ IC-IV) ± բևացիզումաբ (փուլ II-IV) (բևացիզումաբը

համար 2B կատեգորիա)

Ցածր աստիճանի սերոզ ուռուցքներ/ Աստիճան 1 Էնդոմետրոիդ Էպիթելիալ

Կարցինոմա

ՆԵ և ՆՊ / ՆԵ էպիթելիալ ռեժիմներ (նախընտրելի)
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Հորմոնալ թերապիա (արոմատազիյի ինհիբիտորներ [այսինքն ՝ անաստրոզոլ, լիտրոզոլ,

էքզեմեստանթան], լեպրոլիդ ացետատ, տամոքսիֆեն)(կատեգորիա 2B)

Ծայրմասային սերական բջիջների ուռուցք

• BEP (բլեոմիցին, էտոպոզիդ, ցիսպլատին). Բլեոմիցին 30 մգ շաբաթական ն/ե

գումարած էտոպազիդ 100 մգ / մ 2 ն/ե ամեն օր 1-5 օրվա ընթացքում, գումարած

ցիսպլատին 20 մգ / մ 2 ն/ե ամեն օր 1-5 օրվա ընթացքում; կրկնել յուրաքանչյուր 21 օր 3

փուլով լավ ռիսկի համար (կատեգորիա 2 Բ), կամ 4 փուլ ցածր ռիսկի համար:

• Էտոպոզիդ / Կարբոպլատին ՝ ընտրված հիվանդների համար, որոնք ունեն IB-III փուլ,

վերափոխված դիսհերմինոմա, որոնց համար տոքսիկությունը նվազագույնի հասցնելը

խիստ կարևոր է. Կարբոպլատին 400 մգ / մ 2 ն/ե 1-ին օրվա ընթացքում գումարած

Էտոպոզիդ 120 մգ / մ 2 ն/ե օրվա 1-ին, 2-րդ և 3-րդ օրերին 4 շաբաթը մեկ անգամ 3 ցիկլի

ընթացքում:

Չարորակ սեռական լարը-ստրոմալ ուռուցքները

• BEP (կատեգորիա 2B)

• Պակլիտաքսել/ Կարբոպլատին (կատեգորիա 2B)

Ձվարանների, ֆալոպիական խողովակ կամ առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղի

ռեցիդիվ

• Հիվանդները պետք է տեղեկացված լինեն հետևյալի մասին.

1) կլինիկական փորձարկումների առկայություն մասին, ներառյալ տարբեր բուժմաների

ռիսկերը և առավելությունները, որոնք կախված կլինեն հիվանդի ստացած նախորդ

քիմիաթերապիայի քանակից, և

2) կատարողական կարգավիճակը, օրգանների վերջնական կարգավիճակը և առկա

տոկսիկությունը նախնական բուժումից հետա: Անհրաժեշտության դեպքում պալիատիվ

խնամքը նույնպես պետք է քննարկվի որպես բուժման հնարավոր ընտրություն

• Ուռուցքային մոլեկուլային փորձարկումները առաջարկվում են նախքան կայուն /

կրկնվող հիվանդության բուժման թերապիայի սկսվելը: Վավերացված թեստերը պետք է

իրականացվեն CLIA- ի կողմից օգտագործելով ամենաթարմ ուռուցքային հյուսվածքը:
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Ներառյալ առնվազն. BRCA1 / 2, հոմոլոգիական վերափոխման ուղու գեների և

մանրադիտարկման անկայունության կամ ԴՆԹ-ի անհամապատասխանության

վերականգնում:

• Պլատինի նախնական ազդեցության պատճառով, միելոսուպրեսիայան ավելի հաճախ է

առաջանում կրկնվող պարամետրում տրված ցանկացած միելոտոքսիկ գործակալով:

• Կարբոպլատինի և (կամ) ցիսպլատինի կրկնակի օգտագործմամբ ՝ հիվանդները ավելի

մեծ ռիսկի են ենթարկում գերզգայունության ռեակցիա (որը նաև կոչվում է ալերգիկ

ռեակցիա) զարգացնելու ռիսկով, որը կարող է սպառնալ կյանքի համար: Այսպիսով,

հիվանդներին պետք է խորհուրդ տրվի այն ռիսկի մասին, որ կարող է առաջանալ

գերզգայնության ռեակցիա կրթել գերզգայնության ռեակցիաների, նշանների և

ախտանիշների վերաբերյալ, սովորացնոլ բժշկական անձնակազմին,ինչպես կառավարել

գերզգայունության ռեակցիաները, և բուժվել բուժհաստատություններում, որտեղ առկա է

համապատասխան բժշկական սարքավորումներ, ալերգիկ ռեակցիայի դեպքում:

• Նախքան հերթական քիմիաթերապիայի ցանկացած դեղամիջոցի տրամադրումը,

կլինիկան պետք է ծանոթ լինի դեղամիջոցի նյութափոխանակությանը (այսինքն ՝

երիկամային, հեպատիկ) և պետք է համոզված լինի, որ հիվանդը դեղամիջոցի

համապատասխան թեկնածու է (օրինակ, որ հիվանդը ունի համապատասխան

երիկամային կամ հեպատիկ ֆունկցիա):

• Կլինիկական բժիշկները պետք է ծանոթ լինեն տոքսիկության կառավարմանը և

համապատասխան դեղաչափերի կրճատմանը:

• Բուժման ժամանակացույցը, թունավորությունը և հնարավոր օգուտները պետք է

մանրամասն քննարկվեն հիվանդի և խնամակալների հետ: Հիվանդների

կրտությունըթյունը պետք է ներառի նաև նախազգուշացման միջոցների և միջոցառումներ

քննարկումը բարդությունների ծանրությունն ու տևողությունը նվազեցնելու համար:

10. Միջանկյալ ՑիտոռեդուկտիվՎիրաբուժություն



44

Հիվանդները պետք է գնահատվեն պոտենցիալ միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ

վիրահատության համար, ներառյալ TAH եւ BSO- ի ավարտը փուլավորման հետ, մինչեւ

չորրորդ փուլը նեոադյուվանտ քիմիաթերապիայի: Խորհուրդ է տրվում նվազագույնը 6

ցիկլեր, ներառյալ առնվազն 3 ցիկլեր, միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատությունից

հետո: Վիրահատական ուղեցույցները նկարագրում են միջանկյալ վիրահատության

ընթացակարգերը, ձվարանի ինվազիվ էպիթելիալ քաղցկեղով հիվանդներին, ովքեր

պատասխանել են կամ ունենում են հիվանդության կայունացում նեոադյուվանտ

քիմիաթերախպիայից հետո (տես Վիրաբուժության սկզբունքները ՁԻԱՀ-ի ՁԻԱՀ-ի

ուղեցույցներում): Այս վիրաբուժական ընթացակարգերը նման են նախնական

ցիտոռեդուկտիվ պրոցեդուրայի: Օրինակ, պետք է ամեն ջանք գործադրվի

ցիտոռեդուկցիայի հասնելու համար միջանկյալ դեբալքին վիրահատության ընթացքում:

Ցանկացած պերիտոնեալ մակերես կամ կպչունությունը, կասկածելի

մետաստազավորման առկյության, պետք է ընտրովի հեռացվի կամ վերցվի բիոպսիյա:

Պետք է դիտարկել ավշահանգույցների հեռացումը, որոնք ախտորոշման ժամանակ նշվել

են պոտենցիալ մետաստազ ունեցուղներ, անգամ եթե ներկայում հանգույցները

կասկածելի կամ մեծացած չեն:

11. Անավարտ վիրահատություն և / կամ փուլավորում

Այն հիվանդների համար, ում նախորդ վիրահատությունը և / կամ փուլավորմը եղել է

անավարտ բուժման խորհուրդները ներկայացված են ալգորիթմու: II և IV փուլի

հիվանդություն ունեցող հիվանդների համար, ովքեր ունեն մնացորդային հիվանդություն,

որը ոչ ռեզեկտաբել է համարվում, քիմիաթերապիայի չորրորդ ցիկլից առաջ

առաջարկվում է միջանկյալ ցիտոռեդուկտիվ վիրահատության գնահատումը քննարկել:

Այս վիրահատությունը նախընտրելի է կատարել քիմիաթերապիայի 3 ցիկլից հետո;

վիրահատությունը կարող է իրականացվել քիմիաթերապիայի 4-ից 6 ցիկլեռից հետո,

գինեկոլոգ ուռուցքաբանի կլինիկական դատողության հիման վրա: Կախված

վիրահատության արդյունքներից, կարող են առաջարկել հետօպերացիոն
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քիմիաթերապիա: Ուռուցքը փոքրացնող վիրահատություն առաջարկվում է բոլոր II-IV

փուլերի հիվանդություն ունեցող հիվանդներին, կասկածելի մնացորդային

հիվանդությամբ, որը հնարավոր է հեռացնել:

12. Հետվիրահատական քիմիաթերապիա

Ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղով հիվանդներից շատերը ստանում են

հետվիրահատական համակարգային քիմիաթերապիա (տե՛ս համակարգային

թերապիայի սկզբունքները NCCN ուղեցույցներում ՝ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի

համար): [181,182,211,212] Հսկողությունը առաջարկվում է վիրաբուժական IA կամ IB փուլի,

1-ին աստիճանի էնդոմետրիոիդ քաղցկեղով և այլ հյուսվածքաբանություն ունեցող

հիվանդների համար, քանի որ ապրելիությունը այս խմբի համար 90% -ից ավելին է

միայն վիրաբուժական բուժմամբ: Եթե հսկողությունը IA- ի կամ IB փուլի 1-ին կամ 2-րդ

աստիճանի ուռուցքների համար, վիրաբուժական փուլավորման գորձողությունը

առաջարկվում է բոլոր հիվանդներին: Առաջնային քիմիաթերապիայի / առաջնային

օժանդակ թերապիայի վերաբերյալ առաջարկությունները ներառում են ներերական [կամ

առանց] ինտրապերիտոնեալի հետ (տե՛ս առաջնային քիմիաթերապիա / առաջնային

բուժիչ բուժման ռեժիմները NCCN ուղեցույցներում `էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի

համար):Բոլոր ռեժիմները (ներառյալ ներերակային / ներ պերիտոնեալ համատեղ

քիմիաթերապիան ) կարող է օգտագործվել ձվարանների էպիթելիալ, առաջնային

պերիտոնեալ և Ֆալոպիյան խողովակների քաղցկեղի համար, այս ռեժիմներից ոմանք

առաջարկվում են որոշ ՀՀՁՀ համար:

Ներերակային / ինտրապերիտոնեալ քիմիաթերապիայի ռեժիմները (ՆՊ

քիմիաթերապիա) խորհուրդ է տրվում III աստիճանի քաղցկեղ ունեցող հիվանդների

Հհամար,որոնք օպտիմալ ցիտոռեդուկլցիայով (<1 սմ մնացորդ) հիվանդություն դեպքում,

հիմնվելով ռանդոմիզացված փորձարկումներ վրա (կատեգորիա 1): Լավագույն

արդյունքները հետևողականորեն դիտվում են այն հիվանդների համար, ովքեր ունեն

ամբողջական բոլոր տեսանելի հիվանդության վերացումը (այսինքն ՝ R0), որոնք
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հետագայում ստացել են ՆԵ / ՆՊ թերապիա: Կանայք, ովքեր ունեն օպտիմալ հեռացված

II աստիճանի ուռուցկ նույնպես կարող են ստանալ ՆՊ քիմիաթերապիա, չնայած որևէ

ռանդոմիզացված ապացույց II փուլի համար հրապարակված չէ,հետևաբար, սա 2 Ա

կատեգորիայի առաջարկություն է: ՆՊ քիմիաթերապիան խորհուրդ չի տրվում I կամ IV

փուլի հիվանդության դեպքում: III փուլ քաղցկեղ ունեցող կանանց մոտ ապրելիությունը

աճել է 16 ամիսով ՆՊ- թերապիայի միջոցով ՝ օգտագործելով ցիսպլատին/

պակլիտաքսել, համեմատած ստանդարտ ներերակային թերապիա (65,6 ընդդեմ 49,7

ամսվա, P = 0,03) GOG 172 փորձարկումում: Այն հիվանդների համար, ովքեր ՆՊ

թերապիայի հավակնորդ չեն (օրինակ ՝ կատարողականի վատ կարգավիճակ ունեցող

անձինք (PS)), կարող են առաջարկվել այլ ռեժիմներ (տես ՝ Առաջնային քիմիաթերապիա

/ առաջնային հավելումների թերապիայի ռեժիմները NCCN ուղեցույցներում ՝ էպիթելի

ձվարանների քաղցկեղի համար): Ներերակային դոցետաքսել գումարած կարբոպլատին

(կատեգորիա 1) կամ պակլիտաքսելի գումարած կարբոպլատին (կատեգորիա 1)

տարբերակներն են այլընտրանքային ռեժիմներ են Դոցետաքսել/ կարբոպլատին կամ

լիպոսոմալ դոքսորուբիցին / կարբոպլատին ռեժիմները կարող են կիրարվել այն

հիվանդների համար, ովքեր ունեն նեյրոպաթիայի բարձր ռիսկ (օրինակ, շաքարային

դիաբետով հիվանդներ):

Բուժման ցիկլերի քանակի վերաբերյալ առաջարկությունները տարբեր են կախված

հիվանդության փուլից: Խորհրդի անդամները ծավալուն քննարկում են ունեցել

քիմիաթերապիայի ցիկլերի քանակը վերաբերյալ, որոնք պետք է առաջարկվի

բարձիթողի փուլում գտնվող հիվանդություն ունեցող հիվանդներին: Ոչ մի ապացույց

հաստատող, որ համակցված քիմիաթերապիայի 6 ցիկլից ավել է պահանջվում

նախնական քիմիաթերապիա համար չկա: Բարձիթողի փուլի հիվանդություն ունեցող

հիվանդների համար (փուլեր II – IV), առաջարկվում է ներերակային քիմիաթերապիայի

ընդհանուր առմամբ 6 ցիկլ, մինչդեռ 3-ից 6 ցիկլը առաջարկվում է ավելի վաղ փուլի

հիվանդության համար (տես Առաջնային բուժում NCCN ուղեցույցներում էպիթելի

ձվարանների համար Քաղցկեղ): Տվյալները հուշում են, որ ապրելիության հավանական
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առավելություն կա քիմիաթերապիայի 6 ցիկլ դեպքում ՝ սերոզ ցիտոլոգիայով ընտրված

հիվանդների մոտ:

NCCN խորհդի համաձայնությամբ ընդունված ներերակային ռեժիմները ներառում են ՝ 1)

պակլիտաքսելի, 175 մգ / մ 2-ով 3-ժամյա ներերակային նեռարկում, որին հաջորդում է

կարբոպլատինը ՝ դոզավորված (AUC)-ը 5-ից 6 ներերակային, 1 ժամ, 1-ին օրվա

ընթացքում, 3 շաբաթը մեկ կրկնվող 6 փուլերի համար (կատեգորիա 1); 2) դոզա-

խտացված պակլիտաքսել` 80 մգ / մ 2 ներերակային 1 օրվա ընթացքում 1-ին, 8-րդ և 15-

րդ օրերին, գումարած կարբոպլատին AUC 5-ից 6-ից: 1ժամ -ին օրը, յուրաքանչյուր 3

շաբաթ մեկ, 6 ցիկլի համար (կատեգորիա 1); 3) պակլիտաքսել 60 մգ / մ 2-ով 1 ժամվա

ընթացքում, որին հաջորդում է կարբոպլատին AUC 2 ներերակային 30 րոպեի

ընթացքում, ամեն շաբաթ, 18 շաբաթվա ընթացքում (կատեգորիա 1). 4) դոցետաքսել 60-

ից - 75 մգ / մ 2-ժամ ներերակային ներարկում, որին հաջորդում է կարբոպլատին,

դոզանավորվում է AUC 5-ից 6, ներերակային 1ժամում, 1-ին օրվա ընթացքում,

յուրաքանչյուր 3 շաբաթը մեկ; 6 ցիկլ ( կատեգորիա 1) և 5) կարբոպլատին AUC 5;

գումարած պեգիլացված լիթոսոմալ դոքսոռուբիցին 30 մգ / մ 2 ամեն 4 շաբաթվը մեկ,6

ցիկլ (կատեգորիա 2 Ա): 2017-ի թվականին թարմացված NCCN վահանակում ավելացվել է

հինգերորդ ռեժիմը: Այս ներերակային ռեժիմները կարող են օգտագործվել նաև

նեոադյուվանտ քիմիաթերապիայի համար (տե՛ս համակարգային թերապիայի

սկզբունքները NCCN ուղեցույցներում ձվարանների քաղցկեղի համար): Կարիբոպլատին /

պակլիտաքսել շաբաթական ռեժիմը կարող է դիտարկվել տարեց հիվանդների կամ

նրանց համար աղքատ ԿՍ, ՄՍՏ -7 փորձաքննության 3-րդ փուլի հիմքի վրա: Նշեք, որ

կարբոպլատինի չափաբաժինը կարող է վերանայվել շիճուկի կրեատինինի

մեթոդաբանության փոփոխությունների հիման վրա (տես FDA կարբոպլատինի

չափաբաժնի հայտարարությունը): 5-ից 6-ի AUC- ը կարբոպլատինի համար, արտացոլում

է ժամանակակից բուժումը:

ՆՊ քիմիաթերապիայի առաջարկվող ռեժիմներն են` պակլիտաքսել է 135 մգ / մ 2

շարունակական ներերակային ներարկում, 1-ին օրը 3 կամ 24 ժամվա ընթացքում;
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ցիսպլատին, 75-ից 100 մգ / մ 2 ՆՊ, ներերակային պակլիտաքսելից հետո 2-րդ օրը:

Պակլիտաքսել 60 մգ / մ 2 ՆՊ 8-րդ օրը; կուրսը կրկնել յուրաքանչյուր 3 շաբաթ 6 ցիկլ

(կատեգորիա 1): Պակլիտաքսելի 3-ժամյա ներարկումը չի ապացուցվել, որ համարժեք է

24-ժամյա ներարկմանը, չնայած հաղորդվել է, որ 3-ժամյա ներարկումը ավելի հարմար է,

հեշտ է հանդուրժել և ավելի քիչ թունավոր է: Նշեք, որ ՆՊ ռեժիմը ներառում են

ներերակային ռեժիմն նույնպես, որպեսզի համակարգային հիվանդությունը նույնպես

հնարավոր լինի բուժել: Այս բոլոր ռեժիմները ունեն տարբեր տոքսիկության պրոֆիլներ:

Դոցետաքսել / կարբոպլատինի ռեժիմը կապված է նեյտրոպենիայի ռիսկի բարձրացման

հետ, ներերակային պակլիտաքսել/ կարբոպլատին ռեժիմը կապված է զգայական

ծայրամասային նեյրոպաթիայի հետ և դոզան խտացված պակլիտաքսելը կապված է

անեմիայի աճի և կյանքի որակի նվազման հետ: Նշեք, որ քիմիաթերապիայի հետևանքով

ծայրամասային նեյրոպաթիայի կանխարգելման դեղորայք չկան: ՆՊ պակլիտաքսել /

ցիսպլատին ռեժիմը կապված է լեյկոպենիայի, ինֆեկցիաների, հոգնածության,

երիկամների թունավորության, որովայնի անհանգստության և նյարդոտոքսիկության

հետ: Նախնական ուսումնասիրություններում կանանց միայն 42% -ը կարողացել է

իրականացնել ՆՊ բուժման բոլոր 6 բուժական ցիկլերը, կապված տոքսիկության հետ;

փորձի ավելանալու հետ ՝ այս տոկոսը բարելավվել է հիմնական ուռուցքաբանական

կենտրոններում: Չնայաց, որ եղել առաջրված իջացնել ՆՊ ցիսպլատին դոզան 75մգ/ մ2,

որը կարող է օգնել տոթսիկության նվազեցմանը, GOG 252-ի նախնական տվյալները

ենթադրում են, որ իջեցված դոզայի ՆՊ ռեժիմը չպետք է օգտագործվի: Հիվանդները,

ովքեր ՆՊ ցիսպլատինի և ՆՊ/ ներերակաին պակլիտաքսելի ռեժիմի թեկնածուներ են,

նախքան մեկնարկը պետք է ունենան երիկամների նորմալ ֆունկցիա, բժշկանորեն

հաստատված կատարողական ստատուս, որը հիմնված է ՆՊ/ ներերակային ռեժիմի

ապագա թունավորումների հիման վրա, և ոչ մի ապացույց նախկինում բժշկական

խնդիրների, որոնք կարող են էապես վատթարանալ քիմիաթերապիայի ժամանակ,

ինչպիսիք են գոյություն ունեցող նեյրոպաթիյանեևը : ՆՊ ռեժիմի դադարեցնելու

պատճառները ներառում է կաթետերի բարդություններ, սրտխառնոց / փսխում /
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ջրազրկում և որովայնի ցավ: Կանայք, ովքեր չեն կարողանում ստանալ ՆՊ թերապիա,

պետք է ստանան ներերակային թերապիա: Կաթերային բարդությունների նվազեցման

տեխնիկան ներառում է կատետրերի ընտրությունը և տեղադրման ժամկետը: Փորձառու

բուժքույրերի խնամքը կարող են օգնել նվազեցնել բարդությունները:ՆՊ

քիմիաթերապիայի ներարկումից առաջ և հետո ներերակային հիդրատացիյան օգտակար

ռազմավարություն է երիկամների թունավորումը կանխելու համար: Քիմիաթերապիայի

ավարտից հետո հիվանդները հաճախ պահանջում են ներերակային հեղուկներ (5-7 օր)

ամբուլատոր պայմաններում ջրազրկումը կանխարգելու կամ բուժելու համար:

Համենայնդեպս, մնում է վիճելի թե որ տեսակի քիմիաթերապիան կիրարվի ՆՊ թե

ներերակային :

Հիվանդները ովքեր ունեն ցածր կատարողական ստատուս, ուղեկցող հիվանդություններ,

IV փուլի հիվանդության կամ մեծ տարիք (> 65 տարեկան) կարող են չդիմադրել ՆՊ

ռեժիմը կամ այլ համակցված ներերակային ռեժիմները նկարագրված NCCN ուղեցույցում:

Այս հիվանդների համար մեկ- կոմպոնենատային պլատինի պրեպարատները , ինչպիսիք

են ցիսպլատինը կամ կարբոպլատինը, կարող են ավելի հարմար լինել: 3-րդ փուլի

ռանդոմիզացված հետազոտությունը (MITO-7) գնահատել է ամեն շաբաթվա

կարբոպլատին / պասլիտաքսելը համեմատել են ստանդարտ ռեժիմի թերապիայի հետ,

որը տրվում է յուրաքանչյուր 3 շաբաթը մեկ (այսինքն` ներերակային կարբոպլատին /

պակլիտաքսել) ձվարանների առաջընթացաց էպիթելի քաղցկեղ ունեցող կանանց մոտ:

ՊԱԱ-ն մեդիանան նման էր 2 ռեժիմների միջև: Շաբաթվա կարբոպլատին /

պակլիտաքսելի ռեժիմը կապված է ավելի քիչ կողմնակի բարդությունների հետ և բերում

է կյանքի որակի բարելավմանը: Օրինակ ՝ շաբաթական ռեժիմով ստացած հիվանդներ

ավելի քիչ ունեցելմ 3-ից 4-րդ աստիճանի նեյտրոպենիա (399 հիվանդներից 167 [42%],

400 հիվանդի 200 [50%] դիմաց): Հետևաբար, այս շաբաթվա կարբոպլատին /

պասլիտաքսելի ռեժիմը կարող է դիտարկվել տարեց հիվանդների կամ ՄՍՏ - 7 փուլի 3-

րդ փուլի հիման վրա թույլ ԿՍ- ով: Ալգորիթմները մատչելի են քիմիաթերապիայի
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թունավորությունը կանխատեսելու համար (տես NCCN ուղեցույց մեծահասակների

ուռուցքաբանության համար, մատչելի է այստեղ .NCCN.org):

Արմսթրոնգի և այլոց կողմից հրատարակված ՆՊ ռեժիմը հաղորդում է, որ 65,6 ամիս է

միջին ապրելիությունը այն կանանց մոտ, որոնց կատարվել է օպտիմալ ցիտոռեդուկցիա

III փուլի քաղցկեղի դեպքում: Մի հետազոտություն հաղորդում է 110 ամսվա ընդհանուր

ապրելության մասին, ձվարանների քաղցկեղի III փուլում գտնվող հիվանդների մոտ,

առանց մնացորդային հիվանդության, ովքեր ստացել են ՆՊ ռեժիմով: Մեկ այլ

ուսումնասիրություն ցույց տվեց, որ ապրելիությունը բարելավվում է ՆՊ

քիմիաթերապիայի յուրաքանչյուր ցիկլի հետ: Հիվանդները, որոնք ունեն օպտիմալ

ցիտոռեդուկցված II կամ III փուլի առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղ, Ֆալոպյան

խողովակի քաղցկեղ կամ կարցինեսարկոմա MMMT, նույնպես կարող են առաջարկվել

ՆՊ քիմիաթերապիայի համար: Եթե NCCN ուղեցույցում նշվում է, որ բուժումը ըստ

էպիթելիային ձվարանների քաղցկեղի տարբերակ է, ապա ՆՊ քիմիաթերապիան կարող

է համարվել տարբերակ այլ ՀՀՁՀ համար, ներառյալ պարզ բջջային քաղցկեղը,

լորձաթաղանթային քաղցկեղը, ցածր-աստիճանի սերոզ կարցինոմաների,

էնդոմետրիոիդ քաղցկեղը և սահմանային էպիթելի ուռուցքների ինվազիվ

իմպլանտացիաներով: Բոլոր կանանց պետք է խորհուրդ տրվի կլինիկական բարելավման

մասին, որոնք կապված են համակցված ներերակային և ՆՊ քիմիաթերապիայի հետ,

նախքան ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղի, ֆալոպիական խողովակի քաղցկեղի,

առաջնային ծայրամասային քաղցկեղի կամ MMMT կապակցությամբ վիրահատվելը:

Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ աբերանտ BIRCA1 էքսպրեսիա ունեցող կանանց

ապրելիոթյունը բարձրացել, ՆՊ ցիստպատին / պակլիտաքսելով բուժվելուց հետո:

Վերջերս կատարված հետազոտության համաձայն, որոշ մնացորդային հիվանդություն

ունեցող երիտասարդ կանայք (1-10 մմ) որոնց կատարվել է ցիտոռեդուկտիվ

վիրահատություն, կրկին բարելավվել են ՆՊ քիմիաթերապիայից հետո, չնայած

հիվանդության ամբողջական հեռացումը բերում է ամենա երկար ապրելիության:
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Դոզա-խտացրած շաբաթական պակլիտաքսել / կարբոպլատինով, ցույց է տվել, որ

երկուսնել ՊԱԱ և ընդհանուր ապրելիությունը աճում է (28 ընդդեմ 17 ամիս, P = 0,0037),

երբ համեմատվում է ստանդարտ թերապիայի հետ, որը տրվում է յուրաքանչյուր 3

շաբաթը մեկ (այսինքն` ներերակային կարբոպլատին / պասլիտաքսել) առաջաընթացով

ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղ ունեցող կանանց մոտ: Դոզա-խտացվապծ խմբում

ապրելիության միջին տևողությունն ընդհանուր առմամբ 100,5 ամիս էր (95% CI, 65.2 – ∞)

ընդդեմ 62.2 ամսվա սովորական բուժուման խմբի (95% CI, 52.1–82.6)

հարաբերակցությանը [HR], 0.79; 95% CI, 0.63–0.99; P = 0,039): Դոզան-խտացրաց

ռեժիմը ավելի թունավոր է, և հիվանդները դադարեցնում են դոզա-խտացրաց

պակլիտաքսելի թերապիան ավելի հաճախ, քան ստանդարտ թերապիա ստացողները:

Ուսումնասիրությունից հաղորդվել է, որ շաբաթական դեղաչափով դոզա-խտացրաց

պակլիտաքսելը չի երկարացնում ՊԱԱ- ը

2017-ի թվականի թարմացման համար NCCN Խորհուրդը ավելացրեց կարբոպլատին /

լիպոսոմային դոքսորուբիցին, որպես մեկ այլ առաջին գծի հետվիրահատական

ներերակային տարբերակ II-ից IV փուլերի ձվարանների քաղցկեղ ունեցող հիվանդների

համար, այս ռեժիմը ունի 2 Ա կարգի առաջարկություն: Ռեժիմը ավելացվել է 3-րդ փուլի

ռանդոմիզացված հետազոտության հիման վրա` 820 հիվանդի III և IV փուլերի

ձվարանների քաղցկեղով, համեմատելեն կարբոպլատին / լիպոսոմային դոքսոռուբիցին և

կարբոպլատինի / պակիլետաքսելի հետ: Միջինում ընդհանուր ապրելիության մեջ էական

տարբերություն չկա կարբոպլատին/ լիպոսոմային դոքսոռուբիցին և կարբոպլատինի/

պակլիտաքսելի հետ (համապատասխանաբար 61.6 եւ 53.2 ամիս; HR, 0.89; 95% CI,

0.72-1.12; P = .32): Տոքսիկությունը 2 խմբերում տարբեր էր: Ավելի շատ

հեմատոլոգիական անբարենպաստ հետևանքներ, բայց պակաս նյարդոտոքսիկություն և

ալոպեթիա առաջացել կարբոպլատին / լիպոսոմային դոքսորուբիցինով; Հետևաբար, այս

ռեժիմը կարող է օգտակար լինել նյարդոտոքսիկության բարձր ռիսկ ունեցող

հիվանդների կամ նրանց համար, ովքեր կցանկանային խուսափում են ալոպեթիայից:
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13. Հակա-անգիոգենետիկ ագենտներ

3-րդ փուլի ռանդոմիզացված հետազոտությունը (GOG 0218) գնահատել է բևացիզումաբ

կոմբինացված կարբոպլատին / պակլիտքսել ռեժիմը սկզբնական պայմաններում,

համեմատած միայն կարբոպլատին / պակլիտաքսելի հետ: Միջին ՊԱԱ- ը զգալիորեն

աճել է (14.1 ընդդեմ 10.3 ամսվա ընթացքում, P <.001) հիվանդների մոտ, ովքեր ստացել

են երկարատև բևացիզումաբ (սկզբնական և որպես պահպանողակլանա թերապիա), երբ

համեմատվում է միայն քիմիաթերապիայի հետ: ՊԱԱ զգալիորեն չի աճել այն

հիվանդների մոտ, ովքեր չեն ստացել պահպանողական բևացիզումաբ (պլացեբոյի

սպասարկման հետ միասին) ընդդեմ միայն քիմիաթերապիայի (այսինքն ՝ բևացիզումաբ/

կարբոպլատին / պալկիտաքսել ընդդեմ կարբոպլատին / պալկիտաքսել): Կյանքի որակը

չի բարելավվել GOG 0218:

GOG 0218- ի տվյալների վերլուծության համաձայն կարբոպլատին / պակլիտաքսել /

բևացիզումաբով սկզբնական թերապիան կարող է ձեռնտու լինել ասցիտ ունեցող

հիվանդների մոտ: Ասցիտ ունեցող կանայք, ովքեր ստացել են բևացիզումաբի ռեժիմով,

զգալիորեն բարելավել ՊԱԱ-ը (ճշգրտված է վտանգի հարաբերակցությունը [AHR] 0.71;

95% CI, 0.62–0.81; P <.001) և ընդհանուր ապրելիությունը (AHR 0.82; 95% CI, 0.70–0.96;

P = .014), երբ համեմատվում են միայն քիմիաթերապիա ընդունող անձանց հետ:

Մեկ այլ 3րդ փուլի ռանդոնիզացված հետազոտություն (ICON7) նաև գնահատել է

բևացիզումաբ/կարբոպլատին/ պակլիտաքսել նախնական պայմաններում: ICON7- ի

փորձնական ձևավորումը տարբերվում է GOG 0218- ից : Չնայած ICON7- ից ստացված

ՊԱԱ տվյալները հաստատում են GOG 0218- ի բացահայտումները թվում են համեստ

(PFS- ի 2.4 ամսվա աճը): ICON7- ի տվյալները ենթադրում են, որ ընդհանուր

ապրելիությունը ավելացել է վատ պրոգնոզ ունեցող հիվանդների ենթախմբում, չնայած

ընդհանուր ապրելիությունը չի ավելացել հետոզոտվողների ընդհանուր պապուլյացիայի

մեջ: Վատ կանխատեսմամբ կանանց մոտ, ովքեր ստացել են բեվազիզաբաբը գումարած

քիմիաթերապիա, ընդհանուր ապրելիությունը ավելացել է, իհամեմատ միայնակ

քիմիաթերապիա ստացողների հետ: (սահմանափակված միջին գոյատևման ժամանակ
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39.3 ամիս [37.0–41,7] բևացիզումաբ ընդդեմ 34,5 ամսվա ընթացքում [95% CI, 32.0–37.0]

միայն քիմիաթերապիայի միջոցով; P = 0,03):

Բևացիզումաբի ավելացումը նախնական քիմիաթերապիայն կարբոպլատին/

պասլիտաքսելով, որին հաջորդում է նաև միայն բեվացիզումաբը, որպես

պահպանողական թերապիան կատեգորիա 2B առաջարկություն է: Խմբի որոշ

անդամներ կարծում են, որ բևացիզումաբը չպետք է ավելացվի քիմիաթերապիայի մեջ

առաջընթացով ձվարանների քաղցկեղ ունեցող հիվանդների մոտ, քանի որ 2 և 3 փուլի

ռանդոմիզացված հետազոտություններից ստացված տվյալները (այսինքն ՝ GOG 0218,

ICON7) ընդհանուր առմամբ վիճակագրական զգալի աճ չի ցույց տվել ընդհանուր

ապրելիության վրա և / կամ կյանքի որակի լավացում ամբողջ հետազոտվող

պապուլյացիայի մեջ: Նշեք, որ 2B կատեգորիայի առաջարկությունը ցույց է տալիս որ

շատերը, բայց ոչ խմբի բոլորը (≥50% և <85%) անդամները համաձայն են, որ

միջամտությունը տեղին է: NCCN խումբը խորհուրդ է տալիս (2 կարգ կատեգորիա), եթե

բեվացիզումաբը օգտագործվում է սկզբնական քիմիաթերապիայի հետ, որին հաջորդում

է պահպանողական թերապիյա, ապա պետք է օգտագործվեն կամ GOG 0218 կամ ICON7

ռեժիմները: Միայն GOG 0218 ռեժիմը, որը առաջարկվում է (կատեգորիա 2 Բ),

երկարատև բևացիզումաբ ռեժիմն է (առաջատարը կարբոպլատինով / պակլիտաքսելով,

որին հաջորդում է շարունակական բևացիզումաբը):

NCCN Խորհուրդը խրախուսում է մասնակցությունը շարունակական կլինիկական

փորձարկումներին, որոնք հետագայում հետաքննում են հակա-անգիգենետիկ

գործակալների դերը ձվարանների քաղցկեղի բուժման գործընթացում, ինչպես

սկզբնական, այնպես էլ կրկնվող փուլերում:

14. Հետռեմիսիոն թերապիա

Պակլիտաքսելը (կատեգորիա 2 Բ) հետռեմիսիոն թերապիայի տարբերակ է այն

հիվանդների համար, որոնք ունեն II-IV փուլերի էպիթելի ձվարանների քաղցկեղ,

Ֆալոպիյան խողովակի քաղցկեղ կամ առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղ, որոնք
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առաջին գծի թերապիայի ավարտից հետո ունեցել են ամբողջական կլինիկական

ռեմիասիա: Պահպանման (կամ հետհռեմիսիոն) թերապիան տարբերակ է հիմնվելով

GOG 178-ի արդյունքների վրա: Այս հետազոտությունը պատահականորեն նշանակել է

հիվանդներին 3-ի փոխարեն 12 ամիսների ընթացքում հետագա պակլիտաքսելի (135–175

մգ / մ 2 յուրաքանչյուր 4 շաբաթվա ընթացքում 12 ցիկլերի համար) նախնական

քիմիաթերապիայի ավարտից հետո:[256] Հրապարակված ուսումնասիրության

արդյունքում հիվանդները բուժվել են 175 մգ / մ 2; ծրագիրում նախատեսում էր իջեցնել

դոզան մինչև 135 մգ / մ 2, սակայն պրոտկոլը փակվեց մինչև որևէ հիվանդ կբուժվեր

իջեցված դոզայով: Այս դատավարության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 12 ամիս

բուժում ստացող հիվանդները ունեն ՊԱԱ առավելություն (28 ընդդեմ 21 ամիս):

Հետռեմիսիոն պակլիտաքսելի քիմիաթերապիյան 2B կատեգորիայի խորհուրդ է, քանի

որ այն կապված է ծայրամասային նյարդապաթիյաների հետ և այն պատճառով, որ

միայն ավելացրել է ՊԱԱ- ը, ընդհանուր ապրելիությունը չի ավելացել:

Պազոբանիբը (կատեգորիա 2B) հետռեմիսիոն թերապիայի տարբերակ է II-IV փուլերի

ձվարանների էպիթելի քաղցկեղի, ֆալոպյան խողովակի քաղցկեղի կամ առաջնային

պերիտոնեալ քաղցկեղով հիվանդների համար, ովքեր առաջին գծի թերապիայի

ավարտից հետո ունեցել են ամբողջական կլինիկական ռեմիսիա: Այս առաջարկությունը

հիմնված է 3-րդ փուլի ռանդոմիզացված հետազոտության վրա, որը ցույց է տալիս ՊԱԱ

բարձրացումը (17.9 ընդդեմ 12.3 ամսվա) հիվանդների մոտ, որոնք բուժվել են

պազսոբանիբով `պլացեբոյի հետ համեմատությամբ: Պազոբանիբը 2-րդ կատեգորիայի

առաջարկություն է հետռեմիսիոն թերապիայի համար, քանի որ FDA- ն չի հաստատել այս

ցուցումը, ընդհանուր գոյատևման աճ չի գրանցվել, և մեծացրել է թունավորության

ռեակցիան պազոբանիբ ստացող հիվանդների մոտ, ինչպիսիք են 3-րդ կամ 4-րդ

աստիժանի հիպերտենզիյան: Ենթածրագրի վերլուծությունը ենթադրում է, որ

հետվիրահատման պազոպանիբը կարող է ավելի քիչ արդյունավետ լինել ձվարանների

քաղցկեղ ունեցող արևելյան Ասիայի կանանց մոտ, այնուամենայնիվ, ապրելիության

ընդհանուր տվյալները չեն ստացվել հիվանդների սահմանափակ քանակի պատճառով:



55

Բեվակիզումաբը կարող է շարունակվել առաջնային համակարգային թերապիայի

ավարտից հետո, եթե առաջնային քիմիաթերապիայի / բևացիզումաբ ռեժիմը

օգտագործվել է, սակայն տվյալներ չկան, որոնք կօգնեն ներկայացնել բևացիզումաբը

որպես պահպանման թերապիա, եթե օգտագործվել են այլ նախնական առաջնային

ռեժիմներ:

15. Դեղորայքային ռեակցիաներ

Գրեթե բոլոր դեղերը կարող են առաջացնել անբարենպաստ ռեակցիաներ (ինֆուզիոն

ռեակցիաներ կամ ալերգիա) ինֆուզիայի ընթացքում կամ դրանից հետո:

Գինեկոլոգիական ուռուցքաբանության բուժման մեջ օգտագործված դեղամիջոցները

ավելի հաճախ են առաջացնում կողմնակի ռեակցիաներ, ներառում են կարբոպլատին,

ցիսպրլատին, դոցետաքսել, լիպոսոմալ դոքսոռուբիցին, օքսլիպլատին և պակլիտաքսել:

Դեղերից ռեակցիաները կարող են առաջանալ ինչպես ներերակային այնպես ՆՊ այդ

դեղեր ներարկումով: Այս դեղամիջոցների ռեակցիաներից շատերը մեղմ ինֆուզիոն

ռեակցիաներ են (այսինքն ՝ մաշկի ռեակցիաները, սրիտանոթային ռեակցիաները,

շնչառության կամ կոկորդի լարվածություն), բայց ավելի ծանր ալերգիկ ռեակցիաներով

(այսինքն ՝ կյանքին սպառնացող անաֆիլաքսիա) կարող է առաջանալ: Ինֆուզիոն

ռեակցիաներն առավել տարածված են պակլիտաքսելի հետ, սակայն մեղմ ռեակցիաները

կարող են առաջանալ նաև լիպոսոմային դոքսորուբիցինի հետ: Ալերգիկ ռեակցիաները

(այսինքն ՝ դեղերից իրական ալերգիաները) ավելի տարածված են պլատինային

դեղամջոցմերից՝ կարբոպլատին, ցիսպլատին, օքսալիպլատին:

Ալգորիթմները տրամադրվում են մեղմ, խիստ և կյանքին սպառնացող ռեակցիաների

կառավարում (տե՛ս դեղամիջոցներից ռեակցիաների կառավարումը NCCN ուղեցույց

ձվարանների քաղցկեղի համար): Դեղամիջոցներից ռեակցիայի այս ալգորիթմները

օգտակար են նաև այլ գինեկոլոգիական քաղցկեղ ունեցող հիվանդների համար (օրինակ

՝ արգանդի վզիկի, վուլվարի և արգանդի քաղցկեղ), ովքեր ստանում են կարբոպլատին,

ցիսպլատին, դոցետաքսել, լիպոսոմալ դեքսոռուբիցն, օքսալիպլատին կամ
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պակլիտաքսել: Սովորաբար, ներարկումը պետք է դադարեցվի ռեակցիա ունեցող

հիվանդների մոտ: Վերակենդանացման ստանդարտ ընթացակարգերը (այսինքն ՝

Սրտանոթային համակարգի առաջադեմ աջակցություն [ACLS]) պետք է իրականացվեն

սուր սրտանոթային արգելք ունեցող հիվանդների համար:

Ալերգիկ ռեակցիաներ ունեցող հիվանդների համար հրապարակվել են

դեսեմզիբիլիզացնող զանազան արձանագրություն: Անվտանգությունը առավելագույնի

հասցնելու համար հիվանդները կարող են դեսենզիբիլիզացվեն վերակենդանացման

բաժանմունքում: Գրեթե բոլոր հիվանդները կարող են դեսենզիբիլիզացվել (մոտ 90%):

Սաստիկ կյանքին սպառնացող ռեակցիաների համար ենթադրյալ գործոնը չպետք է

օգտագործվի նորից, եթե չլինեն ալերգոլոգի կամ մասնագետի հսկողություն

դեսենսիտիզացիայի ոլորտում: Եթե կասկածվում է մեղմ ալերգիկ ռեակցիա, և տեղին է

նորից դեղը կիրառել, ապա պետք է օգտագործվի անզգայացման ռեժիմ, նույնիսկ եթե

ախտանիշները լուծված են: Հիվանդները պետք է դեսեզիբիլիզացվեոն յուրաքանչյուր

ինֆուզիայի ծամանակ, եթե նախկինում դեղորայքից ռեակցիա էր առաջացրել:

Տվյալները հուշում են, որ ինֆուզիոն երկարաձգված գրաֆիկը և պրեմեդիկացիայի

կիրարումը կարող են նվազեցնել կարբոպլատինի նկատմամբ գերզգայունության

ռեակցիաների քանակը: Մաշկի ստուգումը կապված է կեղծ-բացասական արդյունքների

հետ:

16. Ճառագայթային թերապիա

Ամբողջ որովայնի ճառագայթային թերապիան հազվադեպ է օգտագործվում էպիթելի

ձվարանների, առաջնային պերիտոնյալ և ֆալոպիան խողովակների քաղցկեղի համար

NCCN անդամ հաստատություններում: Այն ներառված չէ որպես բուժման

առաջարկություն ձվարանների քաղցկեղի NCCN ուղեցույցում: Պալիատիվ տեղայնացված

ՌԹ-ն ախտանիշային հսկողության տարբերակ է կրկնվող հիվանդությամբ հիվանդների

մոտ: Ճառագայթային թերապիյա ստացող հիվանդները հակված են հեշտոցային

ստենոզի, ինչը կարող է խանգարել սեռական ֆունկցիան: Կանայք կարող են
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օգտագործել հեշտոցային դիլատորները հեշտոցային ստենոզի կանխարգելման կամ

բուժման համար: Դիլատատորի օգտագործումը կարող է սկսվել ՌԹ- ի ավարտից հետո

2-ից 4 շաբաթ և կարող է կատարվել անորոշ ժամանակով:

17. Առաջարկություններ առաջնային բուժումից հետո

Նախնական բուժումից հետո (օրինակ ՝ վիրահատությունը, որին հաջորդում է

քիմիաթերապիան), հիվանդները պետք է անցնեն կլինիկական վերագնահատման:

Հսկողության հետ կապված դիտարկումը խորհուրդ է տրվում այն հիվանդների համար,

ովքեր չունեն ապացույցներ քաղցկեղի առաջընթացի մասին (այսինքն ՝ ամբողջական

կլինիկական ռեմիսիա) նախնական բուժումից հետո, այլ տարբերակները քննարկվում են

ստորև: Նախնական բուժման ընթացքում առաջընթացի, համառ հիվանդության կամ

կայուն հիվանդության ունեցող հիվանդները նախնական բուժման ընթացքում, պետք է

բուժվեն երկրորդ գծի մոտեցումներով: ՆՍՍՆ Ուղեցույցները խորհուրդ են տալիս

ախտանիշների կառավարում, լավագույն օժանդակ խնամք և երկարաժամկետ

առողջության խնամք բոլոր հիվանդների համար; անհրաժեշտության դեպքում,

հիվանդները պետք է ուղարկվեն պալիատիվ խնամքի գնահատման համար:

Ուղեցույցները նաև խորհուրդ են տալիս, որ ձվարանների քաղցկեղով, ֆալոպիական

խողովակի քաղցկեղով կամ առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղով հիվանդները

ուղարկվեն գենետիկական ռիսկերի գնահատելու համար: Առաջնային բուժումը չպետք է

հետաձգվի գենետիկական խորհրդատվության համար:

Առաջընթացի փուլի (II– IV փուլեր) հիվանդությամբ հիվանդների կառավարման

տարբերակները, որոնք գտնվում են ամբողջական կլինիկական ռեմիսիայի ընթացքում

իրենց նախնական բուժական ռեժիմից հետո, ներառում են միայնակ դիտարկում,

կլինիկական հետազոտություն կամ հետռեմիսիոն սիստեմային թերապիա (կատեգորիա

2 Բ): NCCN խումբը խորհուրդ է տալիս հետվիրահատման պակլիտաքսելին կամ

պազոբանիբ (կատեգորիա 2B) II-IV փուլի հիվանդություն վարելու համար: Ինչպես

նախկինում նկարագրված էր, հետռեմիսիոն պակլիտաքսելը կամ պազոբանիբը
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երկարացնում է ՊԱԱ- ը, երբ այն իրականացվում է նախնական քիմիաթերապիայից

հետո: Օգտագործման դեպքում առաջարկվում է պիկլիտաքսելի ռեժիմը 135-ից 175 մգ / մ

2 յուրաքանչյուր 4 շաբաթվա ընթացքում 12 ցիկլի համար: Նշեք, որ ամբողջական

կլինիկական ռեմիսիան, գնահատվում է որպես հիվաբդության բացակայության

ապացույց:

Բևացիզումաբի աջակցող ներարկումները (կատեգորիա 2B) քննարկվել է ավելի վաղ

բաժնում և ցույց է տրվել, որ համեստորեն բարձրացնում է ՊԱԱ- ը, երբ իրականացվում է

նախնական քիմիաթերապիայի հետո, որը ներառում է բևացիզումաբ: Բևացիզումաբը չի

առաջարկվում այն հիվանդներին, ովքեր նախնական բուժման ընդացքում, բևացիզումաբ

չեն ստացել:

17.1 Հետագա առաջարկություններ

Կրկնվող հիվանդությունը կարող է հայտնաբերվել կլինիկականորեն (օրինակ ՝ կոնքի

շրջանի ցավը, քաշի կորուստը), կենսաքիմիական (այսինքն ՝ CA-125- ի բարձր

մակարդակը) և (կամ) պատկերի օգնությամբ:Առաջնային վիրաբուժության և

քիմիաթերապիայի ավարտից հետո, ովքեր ունեցել են լիարժեք արձագանք,

ձվարանների քաղցկեղի բոլոր փուլերով (կամ Ֆալոպյան խողովակի քաղցկեղ կամ կոնքի

առաջնային քաղցկեղ), ստանդարտ առաջարկությունը դիտարկումն է `հետամուտ

լինելով, որպեսզի վերահսկեն կրկնվող հիվանդությունը: Մոնիտորինգի վերաբերյալ

առաջարկությունները նկարագրվում են ալգորիթմում և կիրառվում են նաև ՀՀՁՀ որոշ

մասերի համար : Կրծքավանդակի / որովայնի / կոմքի ՀՇ, ՄՌՏ, ՊԷՏ սկաներ (գանգի

հիմից մինչև ազդր) և կրծքավանդակի ռենտգեն կարող է պատվիրվել, եթե

կլինիկականորեն ցուցված է: Պատկերավորումը կատարվում է կոնտրաստով, եթե

հակացուցված չէ: Պտղաբերության խնայող վիրահատություն կատարած հիվանդները

պետք է ստուգվեն որովայնի և կոնքի ուլտրաձայնային հետազոտություններով, եթե դա

նշված է, վերջնական վիրահատությունը պետք է դիտարկել (2-րդ կարգ) `երեխայի
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ծնվելուց հետո: 2017-ի թարմացման համար (1-ին տարբերակ), NCCN Panel- ը ավելացրեց

առաջարկություն `երկարաժամկետ առողջության խնամքի համար:

Եթե CA-125 մակարդակը սկզբում բարձր է եղել, ապա խորհուրդ է տրվում CA-125

մակարդակի կամ ուռուցքի այլ մարկերների չափում: Բազմաինստիտուցիոնալ

եվրոպական փորձաքննությունը գնահատել է CA-125- ի օգտագործումը առաջնային

թերապիայի ավարտից հետո ձվարանների քաղցկեղի կրկնուղության մոնիտորինգի

համար: Տվյալները հուշում են, որ կրկնողույան վաղաժամ բուժումը (հիմնվելով CA-125

մակարդակի բարձրացման վրա հիվանդների մոտ, որոնք ասիմպտոմատիկ են),

կապված չէ ապրելիության բարձրացման հետ և սակայն կապվաժ է կյանքի որակի

նվազեցման հետ: SGO- ի առաջարկությունները նշում են, որ CA-125 մակարդակի

օգտագործումը վերահսկողության համար ընտրովի է: NCCN Խորհուրդը կարծում է, որ

Եվրոպական հետազոտությունը ունի սահմանափակումներ, և հիվանդները պետք է

քննարկեն CA-125- ի մոնիտորինգի կողմ և դեմ լինելը իրենց բժիշկների հետ: Բացի այդ,

հիվանդները կարծես դժկամ են հրաժարվել մոնիտորինգից:

17.2 Ձվարանների էպիթելիալ կրկնվող քացկեղ

Պրոգրոզը աղքատ է 1) այն հիվանդների համար, ովքեր 2 անընդմեջ քիմիաթերապիայի

ռեժիմներից հետո ունեն հիվանդության առաջադիմում ՝ առանց կլինիկական օգուտ

պահպանման; կամ 2) նրանց համար, ում հիվանդությունը կրկնվում է 6 ամսից պակաս

(պլատինային ռեզիստենտ): Ուշադրություն դարձրեք, որ առաջընթացը բնորոշվում է

RECIST- ի չափորոշիչով (պատասխանի գնահատման չափանիշները սոլիդ ուռուցքների

դեպքում): Խորհրդի անդամները շեշտում են կլինիկական փորձարկումների

կարևորությունը հիվանդների այս խմբում ակտիվ գործոններ հայտնաբերելու համար:

Քանի այս հիվանդների հիվանդությունը չի ենթարկվում առաջնային ինդուկցիայի

ռեժիմին կրկնակի բուժել պլատինային միացմամբ կամ պակլիտաքսոլ ընդհանուր

առմամբ խորհուրդ չի տրվում: Չնայած խորհրդի անդամները առաջարկում չկիրարել

պլատին պարունակող դեղորայք, նրանք հայտնաբերել են, որ պակլիտաքսելի
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ժամանակացույցի փոփոխումը կարող է արտահայտել երկրորդային արձագանքներ:

Նախքան որևէ դեղամիջոց ընտրելը հիվանդության կրկնողությունից հետո, բժիշմը պետք

է ծանոթ լինի դեղամիջոցի նյութափոխանակությանը հետ և պետք է համոզված լինի, որ

հիվանդը դեղամիջոցի համապատասխան թեկնածու է (օրինակ ՝ այն, որ հիվանդը ունի

երիկամային կամ լյարդի համապատասխան ֆունկցիա): Կլինիկական դատողությունը

պետք է օգտագործվի հետվիրահատական քիմիաթերապիա ընտրելիս:

Ընտրությունները պլատինի ռեզիստենտ հիվանդություն ունեցող հիվանդների կամ II-IV

աստիճանի հիվանդություն ունեցող հիվանդների համար, որոնք ունեն մասնակի

արձագանք, ներառումմն է կլինիկական փորձարկությունում և (կամ) լավագույն օժանդակ

խնամք: Չնայած պալիատիվ խնամքը տեղին է հիվանդության ընթացքում շատ

փուլերում, պալիատիվ խնամքի համար գնահատումը հատկապես տեղին է պլատինի

դիմացկուն հիվանդություն ունեցող կանանց համար, ովքեր կարող են շարունակական

համակարգային թերապիա ստանալ: Հիվանդները, որոնց հիվանդության կրկնողությունը

առաջացել է նախնական բուժումից 6 ամիս կամ ավելի հետո, համարվում են պլատինի

զգայուն: Ընդհանուր առմամբ 6 ցիկլ պլատինի վրա հիմնված քիմիաթերապի

նախընտրելի է առաջին կրկնողության ժամանակ (կատեգորիա 1) պլատինի զգայուն

հիվանդությամբ ունեցող հիվանդների մոտ (տե՛ս շարունակական հիվանդության

թերապիա կամ Կրկնություն NCCN ուղեցույցներում էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի

համար); այլ թերապիաներ նույնպես տարբերակ են հիվանդության կրկնողության

ժամանակ:

Ձվարանների քաղցկեղով հիվանդները հաճախ բուժվում են կրկնվող թերապիայի

բազմաթիվ կուրսերով: Զգուշություն պետք է օգտագործվի այն հիվանդների մոտ, ովքեր

ստանում են քիմիաթերապիայի բազմակի հաջորդական կուրսեր, քանի որնք կարող են

առաջացնել չափազանց մեծ թունավորություն և գուցե չեն կարողանա հանդուրժել այն

չափաբաժինները, որոնք օգտագործվում են առաջին գծի կրկնվող թերապիայի համար,

այսպիսով, կլինիկական դատողությունը պետք է օգտագործվի: Ընտրված հիվանդների

համար հնարավոր օժանդակ պալիատիվ, վիրաբուժական և (կամ) օժանդակ խնամքի
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ընթացակարգերը ամփոփված են ալգորիթմում: Երկրորդային ցիտորեդուկտիվ

վիրաբուժությունը կարող է քննարվել այն հիվանդների համար, որոնց հիվանդությունը

կրկնվում է (այսինքն , ռադիոգրաֆիկ և (կամ) կլինիկական ռեցիդիվ) երկար ընդմիջումից

հետո (6 ամիս կամ ավելի):[164] Մի մետա-վերլուծությունը ենթադրում է, որ

արպելիությունը մեծանում է կրկնվող հիվանդությամբ հիվանդների համար, ովքեր ունեն

ամբողջական ցիտեռեդուկցիա: Հիվանդությունից զերծ ժամանակահատվածի

տևողությունը չի որոշվել, չնայած խորհրդի անդամները համարում են, որ այն պետք է

լինի առնվազն 6 ամիս, մինչև վիրահատությունը դիտարկվի:

Անկախ նրանից, թե որ ռեժիմն է ընտրվել ի սկզբանե, վերագնահատումը պետք է հետևի

քիմիաթերապիայի 2-ից 4 ցիկլերից հետո (կախված գործակալիից) `որոշելու, թե արդյոք

հիվանդները շահե՞լ են քիմիաթերապիայից: Այն հիվանդները, որոնք հիմնականում

առաջընթաց են ունենում քիմիաթերապիայի 2 կուրսիցդ հետո, առանց կլինիկական

օգուտի ապացույցների, չեն կարող օգտվել լրացուցիչ թերապևտից: Օժանդակ

օգնություն, լրացուցիչ թերապիա կամ կլինիկական փորձարկումներ պետք է

իրականացվեն խիստ անհատական հիմունքների վրա: Տեղայնացված ՃԹ-ն կարող է

նաև ապահովել արդյունավետ պալիատիվ բուժում, երբ ճառագայթը հարմարեցված է

հատուկ ախտանշանային հիվանդությունների դեպքում:

18. Այլ հավանական ակտիվ գործակալներ

Այլ պոտենցիալ ակտիվ գործոններ `ալտրետամինը, կապեցիտաբինը, ցիկլոֆոսֆամիդը,

դոքսորուբիցինը, իֆոսֆամիդ, իրինոտեկան, մելֆալան,օքսալիպլատին, պակլիտաքսել,

նանոպարցիալ ալբումին պարունակող պակլիտաքսել (nab-paclitaxel), պեմետրեքսետ և

վինորելբին: Նաբ-պակլիտաքսելը ունի ընդհանուր պատասխանների 64% ,Վինորելբինը

ունի 20% պատասխանի մակարդակ, Ալտերտամինը ունի 14% արձագանքման ցուցանիշ,

իսկ իֆեսֆամիդը ունի 12% պատասխանի ցուցանիշ, չնայած որ պակլիտաքսել-կայուն

հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ դրանց օգտագործման վերաբերյալ ավելի քիչ

տեղեկություններ կան: Պլատինա կայուն հիվանդությամբ տառապող կանանց մոտ
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պեմետրեքսետի վերաբերյալ պատասխանի մակարդակը կազմում է 21%: Միակ

ազդակով պակլիտաքսել, նաբ-պակլիտաքսել և օքսալիպլատին կարող է օգտագործվել

համապատասխան հիվանդներ մոտ: Կապեցիտաբինը ակտիվ է, եթե հիվանդությունը

ռեզիստենտ է պլատինիային և տաքսանեններին: Այլ ալկիլացնող նյութեր ներառյալ

ցիկլոֆոսֆանը և մելֆալանը նույնպես կարող են կիրարվել:

Բացի այդ, հորմոնալ թերապիան տամոքսիֆենով կամ արոմատազայի այլ

ինհիբիտորներով (ինչպիսիք են անաստրոզոլը և լետրոզոլը), լեպրրոլիդ ացետատը կամ

մեգեստրոլ ացետատը շարունակում են մնալ կենսունակ բուժական տարբերակ այն

հիվանդների համար, ովքեր չեն կարող դիմադրել կամ չեն արձագանքում ցիտոտոքսիկ

ռեժիմներին: Շարունակվում են կատարվել ուսումնասիրություններ նոր միջոցներ

հայտնաբերելու համար `պլատինա-կայուն հիվանդություններ բուժելու համար: NCCN

Խորհուրդը նաև խորհուրդ է տալիս (կատեգորիա 2B) միայնակ գործոն պազոբանիբը`

որպես պոտենցիալ ակտիվ թիրախային կրկնվող թերապիա այն հիվանդների մոտ,

որոնք լիարժեք պատասխան են տվել նախնական թերապիային: 2-րդ փուլի

հետազոտության մեջ ընդհանուր պատասխանը 18% էր, իսկ ԱՍՏ- ի և ԱԼՏ- ի

մակարդակը բարձրացել է 3 անգամի քանի հիվանդների մոտ (8%):

19. Ավելի քիչ տարածված ձվարանների պաթոլագիաների հյուսվածքաբանական

տեսակները

ԱՔՏՁՀ-ն ընդգրկում է կարցինոսարկոման (MMMTs), լուսավոր բջջային քաղցկեղով

հիվանդություն, մուցինոզ կարցինոման, ցածր կարգի (1-ին աստիճանի) սերոզ /

էնդոմետրիոիդ էպիթելիալ քաղցկեղ, սահմանային էպիթելիալ ուռուցքներ, մարգինա

սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցքներ և սերական բջջիների չարորակ ուռուցքներ:ԱՀԿ-ի

ձվարանների քաղցկեղի ամբողջական հիստոլոգիական դասակարգումը նկարագրում է

տարբեր տեսակի ԱՔՏՁՀ (տե՛ս ԱՀԿ հյուսվածքաբանական դասակարգումը NCCN

ուղեցույցներում ձվարանների քաղցկեղի հյաւսվածքաբանությունում):[43] Սակայն, այդ

հազվագյուտ տարբերակների համար կան սահմանափակ տվյալներ, դրանց հազվադեպ
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հանդիպելու պատճառով և դժվար կլինի հեռանկարային տվյալներ ձեռք բերել:

Ձվարանների բարձր աստիճանի սերոզ քաղցկեղի համար օգտագործվող ՆԵ և ՆԵ / ՆՊ

քիմիաթերապիայի տարբեր ռեժիմներ կարող են առաջարկվել նաև կիրարվել ԱՔՏՁՀ

ունեցող հիվանդների համար:Այնուամենայնիվ, առաջարկությունները ԱՔՏՁՀ համար

միայն 2A կատեգորիա են `սահմանափակ տվյալների պատճառով:

19.1. Առաջարկվող մաշակումները

Այն հիվանդները, որոնք ունեն հյուսվածքաբանորեն չախտորոշված կոնքի զանգված,

պետք է անցնեն գնահատում և փուլավորում, ինչպես նկարագրված է ալգորիթմում

(տես«Գործընթացը NCCN ուղեցույցներում` էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի

համար»):Ախտորոշումը հաճախ չի դրվում մինչև կոնքի կասկածելի զանգվածի

վիրահատություն: Աիսպիսով, ԱՔՏՁՀ համար աշխատուժը նույնն է, ինչ ձվարանների

քաղցկեղի այլ տեսակների համար, բացառությամբ ուռուցքային մարկերները չափման և

կատարվում են այլ փորձարկումներ ՝ որոշելու հատուկ հյուսվածքաբանական

տարբերակները: Ուռուցքային մարկերները կարող են ներառել CA-125, ինհիբին,բոտտա

hCG, ԱՖՊ և ԿԷԱ: 35-ից փոքր տարիք ունեցող կանայք, որոնք ունեն կոնքի զանգված,

պետք է ունենան ԱՖՊ-ի մակարդակ, որը չափվում է սերական բջջիջներից առաջացած

ուռուցքների գնահատման համար և բացառելու հղիությունը: Ստամոքս-աղիքային

խողովակի գնահատումը կատարվում է մուցինոզ հյուսվածքաբանության համար

որոշելու, թե արդյոք ստամոքս-աղիքային առաջնային ուռուցքի մետաստազ է

ձվարաններում:[105-107] Ներվիրահատական սարեցված հատվածի գնահատումը

առաջարկվում է այն կանանց համար, ովքեր կցանկանան պահպանել իրենց

պտղաբերությունը (տե՛ս հաջորդ բաժինը):

19.2 Վիրաբուժություն

Ի տարբերություն բարձր աստիճանի սերոզ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի կամ

MMMT- ի, շատ այլ հիվանդներ, ովքեր ունեն ԱՔՏՁՀ , ներկայանում են ավելի վաղ
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փուլերում: Որոշ ուռուցքներ կարող են սահմանափակվել միայն մեկ ձվարանով:

Այսպիսով, այս հիվանդներից ոմանք պտղաբերության խնայողության վիրահատության

թեկնածուներ են, որոնք կարող են իրականացվել լապարոսկոպիկ կերպով (տե՛ս

վիրաբուժության սկզբունքները NCCN ուղեցույցներում ՝ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի

համար): [148,149,152,] Պտղաբերության խնայող վիրահատությունը կարող է

իրականացվել (եթե տեխնիկապես հնարավոր է), եթե ներվիևահատական սառեցված

հատվածի արդյունքները դրական են ակնհայտ վաղ փուլային ուռուցքների և (կամ) ցածր

ռիսկի ուռուցքների (այսինքն ՝ չարորակ սերական բջջիների ուռուցքների, սահմանային

էպիթելի ուռուցքների, I կլինիկական փուլի էպիթելի ձվարանների ուռուցքների, I փուլի

մուցինոզ ուռուցքների կամ I կլինիկական փուլի սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցքներ)

հիվանդների համար, ովքեր չեն ցանկանում պտղաբերության պահպանում; նրանք,

ովքեր ունեն կլինիկական փուլ II, III կամ IV էպիթելի ձվարանների քաղցկեղ; կլինիկական

փուլ II, III կամ IV սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցք; [148,149,152,] կամ նրանք, ովքեր

ունեն MMMT, պետք է անցնեն համապարփակ վիրաբուժական փուլավորում, ըստ

ձվարանների քաղցկեղի ցուցումներին (տե՛ս վիրաբուժության սկզբունքները NCCN

ուղեցույցներում `ձվարանների քաղցկեղի համար):

Առաջարկվող նախնական վիրաբուժական առաջարկությունը կախված է կոնկրետ

հիստոլոգիական ախտորոշումից: Հաճախ հիվանդները ունենում են համապարփակ

փուլավորում (համապատասխանեցվել են GOG- ի վիրաբուժական ստանդարտներին) և

ենթարկվում են ցիտոռեդուկտիվ վիրահատության: Որոշ դեպքերում դրանք

հայտնաբերվում են թերի փուլավորումից հետո (այսինքն ՝ արգանդի և (կամ)

հավելումները ինտակտ են, ճարպոնը չի հեռացվել, վիրահատական փուլը չի

փաստաթղթավորված):

20. Լուսավորբջջային քաղցկեղը

Լուսավորբջջային քաղցկեղը համարվում է բարձ աստիճանի ուռուցքներ; դրանք ավելի

տարածված են, քան մյուս ԱՔՏՁՀ: Հիմնականում լուսավորբջջային քաղցկեղը
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բացասական է WT1 և էստրոգեն ընկալիչների համար: Հիվանդները սովորաբար

ախտորոշվում են լուսավոր բջջային քաղցկեղով վիրաբուժական նմուշի պաթոլոգիական

վերլուծությունից հետո:[1]

Այս հիվանդների առաջնային բուժումը ներառում է ավարտական վիրահատություն`

համապարփակ փուլավորում, որին հաջորդում է հետվիրահատական թերապիա (տե՛ս

NCCN ուղեցույցները լուսավորբջջային քաղցկեղի առաջացման համար):

Լիմֆադենեկտոմիան բարելավում է ապրելիությունը: Բարձր աստիճանի ձվարանների

սերոզ և առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղի փուլավորման համակարգը նույնպես

օգտագործվում է լուոսավոր բջջային քաղցկեղի համար (տե՛ս աղյուսակ 1-ը Ձվարանների

քաղցկեղի NCCN ուղեցույցում):

Լինչի համախտանիշը կապված է էնդոմետրիոիդային քաղցկեղի առաջացման,

լուսավորբջջային քաղցկեղի և պապիլյար սերոզ կարցինոմայի ռիսկի հետ:[17-19] IA և IC

փուլով հիվանդություն ունեցող հիվանդների համար հետվիրահատական բուժումը

ստանդարտ ներերակային տաքսան-կարբոպլատինային ռեժիմներ (պակլիտաքսել կամ

դոցետաքսելով), որոնք օգտագործվում են ձվարանների սերոզ քաղցկեղի համար:

Պտղաբերության խնայող վիրահատությունը և (կամ) դիտարկումը կամ մոնիտորինգը

տարբերակ են մեկ ձվարանի լուսավորբջջային սահմանային ուռուցքներով հիվանդների:

II-ից IV փուլերի լուսավորբջջային քաղցկեղ ունեցող հիվանդների համար

հետվիրահատական բուժումը ստանդարտ ռեժիմներ են, որոնք օգտագործվում են

էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի համար (օրինակ ՝ ներերակային կարբոպլատին,

պակլիտաքսելի, դոցետաքսելի կամ լիպոսոմային դոքսորուբիցինի հետ): Առաջադեմ

լուսավորբջջային քաղցկեղով հիվանդները վատ կանխատեսում ունեն: Տվյալները

ենթադրում են, որ հետվիրահատական քիմիաթերապիայի 6 կամ 3 ցիկլերը համարժեք

են լուսավորբջջային քաղցկեղով հիվանդների համար:

21. Մուցինոզ (լորձային) քաղցկեղ
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Լորձաթաղանթի ուռուցքները անսովոր են, քանի որ դրանք կարող են լինել շատ մեծ

կիստանման զանգվածներ, որոնք կարող են զբաղեցնել որովայնը և կոնքը; այսպիսի

ներկայացումը հաճախ ենթադրում է մուցինոզ հնյուսվածք: Ձվարանների մուցինոզ

քաղցկեղ ունեցող հիվանդները հաճախ ախտորոշվում են վաղ փուլային հիվանդությամբ

և ունեն լավ կանխատեսում; 5-ապրելիությունը կազմում է մոտ 80% -ից 90% : Լորձային

ուռուցքը սովորաբար ավելի վաղ տարիքի կանանցմոտ է իհայտ գալիս (20-40

տարեկան), իհամեմատ, ձվարանների բարձր աստիճանի սերոզ քաղցկեղի: 2017-թ.

թարմացման համար (1-ին տարբերակ), NCCN- ի խումբը ավելացրեց առաջարկություն

պտղաբերության պահպանող վիրահատության վերաբերյալ, եթե նախկինում չի արվել,

IA փուլով C- ով հիվանդություն ունեցող հիվանդների ընտրության համար:

Հիվանդները, որպես կանոն, ախտորոշվում են լորձային քաղցկեղով կոնքի կասկածելի

զանգվածի վիրահատվելուց հետո (տե՛ս Էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի NCCN

ուղեցույցներում առաջնային բուժում): Հետևաբար, նախնական աշխատանքը նույնն է,

ինչ ձվարանների քաղցկեղի այլ տեսակների դեպքում (տե'ս NCCN ուղեցույցները

ձվարանների էպիտելիալ քաղցկեղի աշխատանքի համար): Այս հիվանդների համար

առաջնային բուժումը ներառում է ավարտական վիրահատություն, համապարփակ

փուլավորում, որին հաջորդում է հետվիրահատական դոքսորուբիցին); 2) 5ՖՈՒ /

լեյկովորին / օքսքլիպլատին (ստամոքս-աղիքային ռեժիմ); կամ 3) կապեցիտաբին /

օքսալիպլատին (ստամոքս-աղիքային ռեժիմ): 2017 թվականի թարմացման մեջ (1-ին

տարբերակ), NCCN խումբը ավելացրեց առաջարկություններ մուցինոզ կարցինոմայի

կրկնվող բոժման վերաբերյալ; 1) 5ՖՈՒ / լեյկովորին / օքսքլիպլատին բևացիզումաբի հետ

կամ առանց բևացիզումաբը համարվուկմ է 2B կատեգորիա; կամ 2) կապեցիտաբին /

օքսալիպլատին: թերապիա կամ հսկողություն (տես NCCN ուղեցույցները լորձային

քաղցկեղի առաջացման համար): Կիրառվում է նաև ապենդէկտոմիյա նախնական

վիրահատության ժամանակ կասկածելի կամ հաստատված լորձաթաղանթի ուռուցքների

հիվանդների մոտ: Պտղաբերությունը խնայող վիրահատությունը ընտրության տարբերակ

է I փուլի հիվանդություն ունեցող կանանց համար: Բարձր աստիճանի սերոզ էպիթելիալ
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ձվարանների քաղցկեղի և առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղի փուլավորման

համակարգը նույնպես օգտագործվում է լորձային քաղցկողի համար (տե՛ս Աղյուսակ 1-ը

`ձվարանների քաղցկեղի NCCN ուղեցույցում):

Լրացուցիչ աշխատանք է ներառում ստամոքս-աղիքային խողովակի գնահատման և CEA

մակարդակի որոշման համար, լորձային հիստոլոգիա ունեցող հիվանդների համար`

որոշելու, արդյոք հիվանդությունը առաջնային աղեստամոքսային խողովակից

մետաստազ է ձվարաններ կամ ձվարանների առաջնային լորձային քաղցկեղ է / .122

Ձվարանների մետաստազները ավելի տարածված են, իհամեմատ առաջնային լորձային

քաղցկողի, աիդիսկ պատճառով դժվար է տարբերակել ձվարանների մետաստատիկ

ադենոկարցինոմաները առաջնային լորձային քաղցկեղից: PAX8 իմունոհիստոքիմիայան

կարող է օգտակար լինել:

Հետվիրահատական դիտարկումը և մոնիտորինգը առաջարկվում են IA կամ IB փուլի

մուցինոզ ուռուցքային հիվանդություններով հիվանդների համար, քանի որ այդ

ուռուցքների մեծ մասը բարորակ կամ սահմանային: IC փուլի լորձային քաղցկեղ ունեցող

հիվանդների համար հետվիրահատական տարբերակները ներառում են` 1) դիտարկում 2)

ներերակային կարբոպլատին կամ պակլիտաքսելով կամ դոցետաքսելով. 3) 5ՖՈՒ /

լեյկովորին / օքսքլիպլատին (ստամոքս-աղիքային ռեժիմ); կամ 4) կապեցիտաբին /

օքսալիպլատին (ստամոքս-աղիքային ռեժիմ): Որոշ կլինիկաներ կարծում են, որ

ստամոքս-աղիքային ռեժիմները տեղին են, քանի որ ձվարանների լորձաթաղանթային

քաղցկեղը նման է ստամոքս-աղիքային ուռուցքների: II- ից IV փուլերի լորձային քաղցկեղ

ունեցող հիվանդների համար հետվիրահատական տարբերակները ներառում են`

օգտագործել ռեժիմներ ձվարանների էպիթելիալ քաղցկեղի համար (օրինակ,

ներերակային կարբոպլատին `պասլիտաքսելի, դոցետաքսելի կամ լիպոսոմայի

դոքսոռուբիցին) 2) ) 5ՖՈՒ / լեյկովորին / օքսքլիպլատին (ստամոքս-աղիքային ռեժիմ);

կամ 3) կապեցիտաբին / օքսալիպլատին (ստամոքս-աղիքային ռեժիմ): 2017 թ.

թարմացման համար (1-ին տարբերակ) NCCN խումբը ավելացրեց առաջարկություններ

լորձային քաղցկեղի կրկնվող թերապիայի համար. 1) 5ՖՈՒ / լեյկովորին / օքսքլիպլատին
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բևացիզումաբի հետ կամ առանց (բևացիզումաբը համարվուկմ է 2B կատեգորիա); կամ 2)

կապեցիտաբին / օքսալիպլատին:

22. Ցածր-աստիճանի (1-ին աստիճան) Սերոզ/ Էնդոմետրոիդ Էպիթելիալ Ձվարանի

Քաղցկեղ

NCCN ուղեցույցները տրամադրում են ալգորիթմ 1-ին կարգի (ցածր աստիճանի) Սերոզ/

Էնդոմետրոիդ Էպիթելիալ Ձվարանի Քաղցկեղի համար: Էնդոմետրիոիդ քաղցկեղը

կարող է կապված լինել էնդոմետրիոզի հետ: Էնդոմետրիոիդ ադենոկարցինոմաները

սովորաբար դրական են ցիտոկերատին 7 (CK7), PAX8, CA-125 և էստրոգեն ընկալիչների

համար: Մետաստատիկ կոլոռեկտալ ադենոկարցինոմաները սովորաբար դրական են

CK20- ի, CEA- ի և CDX2.415- ի էնդոմետրիոիդ ուռուցքները նույնպես շատ նման են

սեռական լարը-ստրոմալ ուռուցքներին: Լինչի սինդրոմը կապված է էնդոմետրիոիդային

քաղցկեղի առաջացման, լուսավոր բջիջների քաղցկեղների և սերոզ կարցինոմայի ռիսկի

հետ:

Հիվանդները ցածր-աստիճանի (1-ին կարգի) սերոզով քաղցկեղով հաճախ ունենում են

ավելի ինդոլենտ հիվանդություն և առաջանում է ավելի փոքր տարիքում, քան բարձր

բարձր աստիճանի սերոզ քաղցկեղ ունեցողներ, այնուամենայնիվ, նրանք կարող են

առաջանալ նաև ավելի առաջադեմ հիվանդությամբ:[130] Ցածր աստիճանի սերոզ

քաղցկեղը, որպես կանոն, չի առաջադիմում բարձր աստիճանի սերոզ քաղցկեղի, 2

տեսակներն ել միանգամայն տարբեր ուռուցքներ են: Սերոզ քաղցկեղը սովորաբար

դրական է WT1 և էստրոգեն ընկալիչների համար:

Այս հիվանդների առաջնային բուժումը ներառում է ավարտական վիրահատություն

համապարփակ փուլավորում, որին հաջորդում է հետվիրահատական թերապիա կամ

դիտարկում: հիվանդները սովորաբար ախտորոշվում են վիրահատությունից հետո:

Բարձր աստիճանի ձվարանների սերոզ և առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղի

փուլվորման համակարգը նույնպես օգտագործվում է ցածր աստիճանի (1-ին կարգի)

սերոզ / էնդոմետրիոիդային քաղցկեղի համար (տե՛ս աղյուսակ 1-ը `ձվարանների
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քաղցկեղի NCCN ուղեցույցում): Պտղաբերությունը խնայող վիրահատությունը տարբերակ

է սերոզ և էնդոմետրիոիդ սահմանային ուռուցքների հիվանդների համար: Որոշ

կլինիցիստներ կարծում են, որ նեո-ադյուվանտ թերապիան չպետք է առաջարկվի ցածր

կարգի (1-ին դաս) սարոզ քաղցկեղ ունեցող հիվանդների համար, քանի որ նրանք

հաճախ վատ են արձագանքում քիմիաթերապիային:

Հետվիրահատական դիտարկումը և մոնիտորինգը առաջարկվում են IA կամ IB փուլերի

հիվանդությամբ հիվանդների համար: IC և II փուլերի հիվանդություն ունեցող

հիվանդների դեպքում հետվիրահատական տարբերակները ներառում են; 1)

ներերակային կարբոպլատին ՝ ինչպես նաև պակլիտաքսելի կամ դոցետաքսելի

կիրարումը 2) հսկողություն (2Բ կատեգորիա) կամ 3) հորմոնալ թերապիա, ներառյալ

անաստրոզոլը, լետրոզոլը, լեպրոլիդը կամ տամոքսիֆենը (բոլոր հորմոնալ

թերապիաների համար 2Բ կատեգորիա): III-IV փուլով հիվանդություն ունեցող

հիվանդների հետվիրահատական ընտրանքներից են 1) առաջին շարքի

քիմիաթերապիայի ռեժիմները, որոնք օգտագործվում են էպիթելի ձվարանների

քաղցկեղի համար (ներերակային կարբոպլատին ՝ պակլիտաքսելի, դոցետաքսելի կամ

լիպոսոմային դոքսորուբիցինի հետ); կամ 2) հորմոնաթերապիա (կատեգորիա 2 Բ),

ինչպես նախկինում նկարագրված է (տե՛ս համակարգային թերապիայի սկզբունքները.

առաջնային քիմիաթերապիա / առաջնային անբուժելի թերապիայի ռեժիմներ NCCN

ուղեցույցներում ՝ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի համար): [93]

Վերջերս կատարված ուսումնասիրությունը ենթադրում է, որ հորմոնների պահպանման

թերապիան կարող է օգտակար լինել II-ից IV աստիճանի ցածր կարգի ձվարանների

սերոզ քաղցկեղ ունեցող կանանց համար վիրահատություններից և պլատինի վրա

հիմնված քիմիաթերապիայից հետո, չնայած ընդհանուր առմամբ ապրելիությունը

զգալիորեն չի բարելավվել ի համեմատ դիտարկման (102.7 ընդդեմ 115.7 ամիս,

համապատասխանաբար):

23. Չարորակ սեռական բջիջների ուռուցքներ
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Այս չարորակ ուռուցքները ներառում են դիսկերմինոմաներ, ոչհասուն տերատոմաներ,

էմբրիոնալ ուռուցքներ և էնդոդերմալ ծոցի (դեղնուցապարկի) ուռուցքներ: Սրանկ

հիմնականում հանդիպում են; աղջիկներին, դեռահասներին և երիտասարդ կանանց

մոտ, որոնք հաճախ ախտորոշվում են I փուլի հիվանդությամբ, միջին տարիքը կազնում է

16-ից 20 տարեկան: Սեռական բջիջների ուռուցքները գերակշռող ձվարանների ուռուցք

են այս տարիքային խմբում: Առաջարկվող աշխատանքները կարող են ներառել թոքային

ֆունկցիայի ուսումնասիրություններ, եթե հաշվի է առնվում բլեոմիցինը (տես

առաջարկված աշխատանքը NCCN ուղեցույցում էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի

համար):[105] Երիտասարդ կանանց շրջանում (<35 տարեկան), կոնքի զանգվածով,

ԱՖՊ- ի մակարդակը կարող է ցույց տալ սեռական բջիջներից ուռուցքների առկայություն:

Այնուամենայնիվ, հղիությունը նույնպես պետք է բացառվի: Գոնադալ դիսոգենեզը ռիսկի

գործոն է սեռական բջջիջների ուռուցքների համար: Չարորակ սեռական բջիջների

ուռուցքներն ունեն գերազանց կանխատեսում: Համապատասխան բուժումից հետո 5

տարվա ապրելիությունը ավելի քան 85% է:

23.1 Չարորակ սեռական բջիջների ուռուցքների բուժում

Պտղաբերություն խնայող վիրահատությունը խորհուրդ է տրվում նրանց համար, ովքեր

ցանկանում են պահպանել պտղաբերությունը անկախ փուլից (տե՛ս NCCN ուղեցույցները

չարորակ ջեռուցված բջիջների ուռուցքների համար): Երեխաների կամ դեռահասների

շրջանում, որոնք ունեն վաղ փուլի սեռական բջիջների ուռուցքներ, համապարփակ

փուլավորումը կարող է բացակայի: Բարձր կարգի սերոզ ձվարանների և առաջնային

պերիտոնեալ քաղցկեղի փուլավորման համակարգը նույնպես օգտագործվում է չարորակ

հերմինոգեն ուռուցքների համար (տե՛ս աղյուսակ 1-ը ՝ էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի

NCCN ուղեցույցում):[130]Համապարփակ վիրաբուժական փուլավորումից հետո,

մոնիտորինգով հսկողությունը խորհուրդ է տրվում I փուլ դիսգերինմինոմաների կամ I

փուլ, 1-ի աստիճանի որհասուն տերատոմա ունեցող հիվանդների համար: Եթե

հիվանդները ունեցել են ոչ լիարժեք վիրաբուժական փուլավորում, առաջարկվող
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տարբերակները կախված են ուռուցքի տեսակից, պատկերապատումից և ուռուցքային

մարկերների փորձարկման արդյունքներից (օրինակ ՝ ԱՖՊ, բետա-HCG), հիվանդի

տարիքից և արդյոք հիվանդը ցանկանում է պտղաբերության պահպանում (տես. NCCN

ուղեցույցները չարորակ մանր բջիջների ուռուցքների համար):

 Հղիություն պահպանող վիրահատություն կատարած հիվանդները պետք է ստուգվեն

անհրաժեշտության դեպքում ուլտրաձայնային հետազոտությամբ, ծննդաբերությունից

հետո պետք է ավարտվի վիրահատությունը (2-րդ կարգ):

Վիրահատությունից հետո հսկողությումը առաջարկվում է I փուլի դիսգերինմինոմա կամ I

փուլի, I աստիճանի ոչհասուն տերատոմա ունեցող հիվանդների համար` հիմնվելով

Եվրոպական և մանկաբուժական զեկույցների վրա: Դիտարկումը կամ քիմիաթերապիան

կարող են դիտվել այն երեխաների կամ դեռահասների համար, որոնք ունեն ընտրված

փուլի IA կամ IB ուռուցքներ: II-IV աստիճանի չարորակ դիսհերմինոմա կամ ոչհասուն

տերատոմա ունեցող հիվանդների համար առաջարկվում է հետվիրահատական

քիմիաթերապիա: Հետվիրահատական քիմիաթերապիա 3-ից 4 ցիկլ` բլեոմիցին /

էտոպոզիդ / ցիսպլատին (BEP) (2-րդ կատեգորիա 3-ով և 4 ցիկլերով) առաջարկվում է. 1)

ցանկացած փուլի սաղմնային ուռուցքներ կամ էնդոդերմալ սինուսի ուռուցքներ. 2) II-V

փուլերը դիսհերմինոմաներին կամ 3) I փուլ, 2-ից 3-րդ կարգի, կամ II-ից IV աստիճանի

ոչհասուն տերատոմա:

 Եթե ենթադրվում է բլեոմիցինի օգտագործումը, թոքային ֆունկցիայի թեստերն են

Առաջարկվում: 4-ցիկլ BEP ռեժիմը առաջարկվում է (կարգ 2A) որպես ստանդարտ ռեժիմ:

Չնայած բժիշկների մեծամասնությունը խուսափում է BEP 3-շաբաթյա ռեժիմից, ոմանք

կարծում են, որ 3-շաբաթյա BEP ռեժիմը (3 ցիկլ) կարող է օգտակար լինել ցածր ռիսկային

կամ 1-ին փուլ հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ, չնայած որ սա 2B կատեգորիայի

առաջարկություն է; <<Memorial Sloan Kettering>> քաղցկեղի կենտրոնի չափանիշները

կարող են օգտագործվել ցածր ռիսկ ունեցող ուռուցքների հայտնաբերման համար:

Ընտրված հիվանդների համար IB- ից III փուլով դիսգերինմինոմայի դեպքում, որոնց

համար թունավորությունը նվազագույնի հասցնելը խիստ կարևոր է, կարող են
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օգտագործվել էթոպոզիդ / կարբոպլատին 3 ցիկլ (կարբոպլատին 400 մգ / մ 2 [AUC = ~

5-6] 1-ին օրը գումարած էտոպոզիդ 120 մգ / մ 2 օր 1-3 օրվա 4 շաբաթը մեկ անգամ, 3

ցիկլ):

Սեռական բջիջների ուռուցքների հսկողության վերաբերյալ առաջարկությունները

նկարագրված են ալգորիթմում: Քիմիաթերապիայի ավարտից հետո լիակատար

կլինիկական արձագանքին հասած հիվանդները պետք է կլինիկորեն դիտարկվեն 2-ից 4

ամիսը մեկ անգամ AFP- ի և բետա-HCG մակարդակները (եթե սկզբնական բարձր է եղել)

2 տարի: Նորմայից բարձր մարկեր ունեցող և կրկնվող հիվանդություններով

տառապողների համար այլընտրանքային (կատեգորիա 2 Բ) ներառում են 1) բարձր

դոզան քիմիաթերապիա; կամ 2) հաշվի առնել լրացուցիչ քիմիաթերապիա (տե՛ս

համակարգային թերապիայի սկզբունքները. Ընդունելի կրկնվող թերապիաներ NCCN- ի

ուղեցույցներում `էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի համար): Խստորեն առաջարկվում է

այդ հիվանդների ուղեկցում երրորդային խնամքի կենտրոն `ցողունային բջիջների

փոխպատվաստման խորհրդատվության և հավանական բուժիչ թերապիայի համար: Մի

քանի դեպքերի մասին զեկույցները ենթադրում են, որ հիվանդները, ովքեր ընդունել են

սեռական բջիջների ուռուցքների քիմիաթերապիա, հետագայում կարող են ներկայացնել

հասուն տերատոմայի համախտանիշով:

24. Մնացորդային կամ կրկնվող հիվանդություն

Մնացորդային ուռուցքի ռադիոգրաֆիկ վկայություն ունեցող հիվանդների մոտ

(վիրահատությունից և քիմիաթերապիայի ավարտից հետո), բայց նորմալ AFP- ով և

բետա-HCG- ով, քննարվում է վիրահատություն և հետագա հսկողություն:

Կլինիկական դատողությունը պետք է օգտագործվի կապված հետազոտության

հաճախականության հետ: Որոշակի մնացորդային հիվանդություն ունեցող հիվանդներին

և առաջին գծի քիմիաթերապիայից հետո, հետևողականորեն բարձրացվող AFP և / կամ

բետա-HCG-ով հիվանդներին առաջարկությունները ներառում են TIP (պակլիտաքսել,

իֆոսֆամիդ, ցիսպլատին) կամ բարձր դոզաններով քիմիաթերապիա: Խստորեն
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առաջարկվում է պոտենցիալ բուժիչ բուժման երրորդ բուժօգնության կենտրոնին

դիմելը:[93]

 Բազմաթիվ քիմիաթերապևտիկ ռեժիմներից հետո կրկնվող կամ մնացորդային

չարորակություն ունեցող հիվանդները կարող են բուժվել կրկնվող ռեժիմով ներառյալ

պոտենցիալ բուժումը: բարձր դոզան քիմիաթերապիա կամ TIP: Այլ ռեժիմները ներառում

են VAC (վինկրիստին, դակտինոմիցին,ցիկլոֆոսֆամիդ), VeIP (վինբլաստտին,

իֆոսֆամիդ,ցիսպլատին), VIP (էտոպզիդ, իֆոսֆամիդ,ցիսպլատին), ցիսպլատին /

էտոպոզիդ, դոցետաքսել / կարբոպլատին, պակլիտաքսել / կարբոպլատին,

պակլիտաքսել / գեմցիտաբին, պակլիտաքսել / իֆոսֆամիդ, պակլիտաքսել, դոցետաքսել,

ՃԹ կամ միայն օժանդակ խնամք: Այս կրկնվող ռեժիմներ ընդհանրացված չեն բոլոր

հազվադեպ հյուսովածքների ուռուցքների համար, հետևաբար, հիվանդները բուժման

համար պետք է ուղարկվեն երրորդային խնամքի հաստատություններ:

25. Չարորակ սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցքները

Չարորակ սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցքները հազվադեպ հանդիպող են և նեռարում

են հատիկավոր բջջային ուռուցքներ (ամենատարածված) և Սերտոլի-Լեյտիգի բջջային

ուռուցքներ; դրանք սովորաբար կապված են լավ կանխատեսման հետ:

Հատիկավորբջջային ուռուցքով հիվանդների մեծ մասը, հայտնաբերվում են

հիվանդության վաղ փուլում; հիվանդությունը, որպես կանոն ինդոլենտ է: ԱՀԿ-ից

ձվարանների քաղցկեղի ամբողջական հիստոլոգիական դասակարգումը ներառում է

սեռական լարը-ստրոմալ ուռուցքների տարբեր տեսակներ; անհրաժեշտ է որոշել, թե

արդյոք սեռական լարի ստրոմալ ուռուցքը բարորակ է թե չարորակ: Փուլաբվորման

համակարգը համապատասխանում է ձվարանների սերոզ և առաջնային պերիտոնեալ

քաղցկեղի դասակարգմանը:

Հիվանդները, որոնք ունեն IA կամ IC փուլի սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցք, որոնք

ցանկանում են պահպանել իրենց պտղաբերությունը, պետք է բուժվեն պտղաբերությունը

խնայող վիրահատությամբ: Հետվիրահատական ընտրանքները NCCN- ի ուղեցույցներում
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ունեն 2B կատեգորիայի առաջարկություններ: Բարձր ռիսկային փուլում գտնվող

հիվանդների դեպքում I-ի ուռուցքներ (ուռուցքների պատրվածք, IC փուլ, ցածր

տարբերակված ուռուցք և ուռուցքի չափ), հետվիրահատական առաջարկությունները

(բոլորն էլ ՝ 2-րդ կարգի են) ներառում են պլատինի վրա հիմնված քիմիաթերապիա

քննարկում կամ հսկողություն: Դիտարկումը խորհուրդ է տրվում նրանց համար, ովքեր

ունեն ցածր ռիսկի I փուլում ուռուցքի վիրաբուժական եզրակացություններ (այսինքն ՝

առանց բարձր ռիսկի հատկությունների): Հատիկավոր բջջային ուռուցքներով

հիվանդների համար, ովքեր դիտարկվում են, ինհիբինի մակարդակը կարող է հսկվել,

եթե դրանք ի սկզբանե բարձր են եղել (2-րդ կարգ): II-ից IV փուլ ունեցող ուռուցքներով

հիվանդներին առաջարկվող տարբերակները (բոլորը` 2B կատեգորիա) ընդգրկում են ՃԹ

սահմանափակ հիվանդությունների համար կամ պլատինի վրա հիմնված

քիմիաթերապիա (գերադասելի են BEP կամ պակլիտաքսել / կարբոպլատին ռեժիմները):

Ալգորիթմում ներկայացված են չարորակ սեռական լարի-ստրոմալ ուռուցքների

վերաբերյալ հսկողության առաջարկություններ, որոնք հիմնված են SGO- ի

առաջարկությունների:

Երկարատև հսկողությունը խորհուրդ է տրվում հատիկավոր բջիջների ուռուցքների

համար, քանի որ դրանք կարող են կրկնվել տարիներ անց (օրինակ ՝ 30 տարի): II-IV

փուլով ուռուցքով հիվանդների համար, որոնք հետագայում ունեն կլինիկական ռեցիդիվ,

ընտրանքները ներառում են կլինիկական փորձարկում կամ կրկնվող թերապիա

համակարգային թերապիա: Ցիտոտոքսիկ կրկնվող թերապիան ներառում է`

դոցետաքսել, պակլիտաքսել, պակլիտաքսել / իֆոսֆամիդ, պակլիտաքսել /

կարբոպլատին, և VAC սխեմաները: Հորմոնների կրկնության թերապիան ներառում է ՝

արոմատազայի ինհիբիտատորներ, լեպրոլիդ և տամոքսիֆեն: Ուշադրություն դարձրեք,

որ միայնակ բևացիզումաբ կամ լեպրոլիտիդը հատիկուլային բջիջների ուռուցքների

կրկնողության ժամանակ տարբերակ է: Պալիատիվ տեղային ՃԹ-ն կարող է նաև

օգտակար լինել:
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26. Կարցինոսարկոմաներ (չարորակ խառը Մյուլերյան ուռուցքներ)

ՉԽՄՈՒ- ները հազվագյուտ, վատ կանխատեսում ունեցող ուռուցքներ են: Սրանք

ալգորիթմի ամենաագրեսիվ ուռուցքներն: Հյուսվածքաբաններից շատերն այժմ ՉԽՄՈՒ-

ները համարում են վատ տարբերակված էպիթելիալ ձվարանների քաղցկեղի

(մետապլաստիկ քաղցկեղ) տարբերակ: Հիվանդները պտղաբերություն պախպանող

վիրահատության թեկնածուներ չեն անկախ տարիքից կամ փուլից: Ձվարանների և

առաջնային պերիտոնեալ քաղցկեղի թուլավորման համակարգը նույնպես օգտագործվում

է ՉխՄՈՒ- ների համար (տե՛ս աղյուսակ 1-ը `Ձվարանների քաղցկեղի NCCN ուղեցույցում):

Օպտիմալ վիրաբուժական հեռացում խորհուրդ է տրվում այն հիվանդների հետ, որոնք

ունեն ՉԽՄՈՒ (տես վիրաբուժության սկզբունքները NCCN ուղեցույցներում ձվարանների

քաղցկեղի համար): I- ից IV փուլ ՉԽՄՈՒ կամ կրկնվող հիվանդույուն ունեց հիվանդները

կարող են բուժվել հիմնական քիմիաթերապիայի ռեժիմներով, որոնք առաջարկվում են

էպիթելիալ ձվարանների քաղցկեղի համար: 2017-ի թարմացման համար (1-ին

տարբերակ), խորհուրդը որոշեց, որ այս քիմիաթերապիայի ռեժիմները նախընտրելի

տարբերակներ են (տե՛ս առաջնային քիմիաթերապիա / առաջնային բուժիչ բուժում NCCN

ուղեցույցներում ձվարանների քաղցկեղի համար): Օրինակ, ներերակային

կարբոպլատինը կամ պալկիտաքսելով, դոցետաքսելով կամ լիպոսոմալ դոքսոռուբիցինով

քիմիաթերապիան խորհուրդ է տրվում I-IV MMMT փուլով հիվանդների համար:

Ձվարանների քաղցկեղի համար նկարագրված ՆՊ քիմիաթերապիայի ռեժիմը կարող է

օգտագործվել ՉԽՄՈՒ ով ընտրված հիվանդների համար: Հետվիրահատական

քիմիաթերապիայի առաջարկած այլ ընտրանքներ են ՝ ցիսպլատին /իֆոսֆամիդ (2A

կատեգորիա), կարբոպլատին / իֆոսֆամիդ (կատեգորիա 2A), և իֆոսֆամիդ /

պակլիտաքսել (կատեգորիա 2B): Բուժումից հետո, ՉԽՄՈՒ- ների համար օգտագործվում

են նաև էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի հսկողությունն և հետագա

առաջարկությունները:

27. Սահմանային էպիթելի ուռուցքներ (ցածր չարորակ ներուժ)
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27.1 Սահմանային էպիթելի ուռուցքների ախտորոշումը

Սահմանային էպիթելիային ուռուցքները հազվագյուտ ուռուցքներ են, որոնք

կառավարվում են տարբեր կերպ, քան բարձր կարգի: Հինգ տարվա ապրելիությունը

գերազանցում է 80% -ը: Սահմանային էպիթելի ուռուցք ունեցող կանայք ավելի

երիտասարդ են, հաճախ ախտորոշվում են I փուլի Սահմանային ուռուցքը իսկզբանէ

էպիթելի վնասվածք է, որը բջջաբանորեն գնահտվում է որպես չարորակացած, բայց

առանց վստահ ներաճի, կլինիկորեն ինդոլենտ ընթացքով և լավ կանխատեսմամբ:

Սահմանային էպիթելի ուռուցքների տերմինները (հայտնի են նաև որպես ցածր

չարորակության ուռուցք կամ ատիպիկ բազմացնող ուռուցքներ տերմիններով) տարիների

ընթացքում փոխվել են: Էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի բնորոշ ախտաբանական

առանձնահատկությունն է, պերիտոնեալ իմպլանտների նույնականացումը, որոնք

մանրադիտակի և (կամ) մակրոոսկոպիկ կերպով ներաճած են որովայնամիզ:

Սահմանային էպիթելի ուռուցքը կարող է նմանվել ինվազիվ քաղցկեղին:

Այնուամենայնիվ, մանրադիտակային գնահատմամբ չի հաջողվում հայտնաբերել

ուռուցքային հանգույցների կողմից հստակ ներաճի ապացույցներ, չնայած հազվադեպ

ինվազիվ իմպլանտները (որոնք շարունակում են համահունչ լինել սահմանային էպիթելի

վնասվածքների ախտորոշմանը) պաթոլոգի կողմից կարելի է մանրադիտակի միջոցով

նույնականացնել:

27.2 Սահմանային էպիթելի ուռուցքների բուժումը

Վիրահատական բուժում է առաջնային սահմանային էպիթելի ուռուցքների համար,

ներառում է ձվարանների քաղցկեղի ստանդարտ վիրահատությունը կամ

պտղաբերությունը խնայող վիրահատությունը; կախված վիրաբուժական գնահատման և

այլ: Բուժման ուղեցույցը սահմանային էպիթելի ուռուցքները համար կախված են

հիստոլոգիական և կլինիկական բնութագրերից, հիվանդի տարիքից և արդյոք առկա են

ինվազիվ իմպլանտներ: Հիվանդները պետք է գնահատվեն գինեկոլոգիական

ուռուցքաբանի կողմից: NCCN- ի անդամ հաստատություններում հիվանդները կարող են

նախապես գնահատվել չբուժված ախտորոշված կոնքի զանգվածով կամ սահմանային
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էպիթելի ուռուցքի հաստատված ախտորոշմամբ: NCCN խմբի անդամները

վիրահատությունից հետո ագրեսիվ բուժուման առաջարկություն ավելի քիչ հավանական

են համարում` դիտարկումը հնարավոր մոտեցումներից մեկն է: Չնայած ձվարանների

էպիթելի քաղցկեղի փուլավորման համակարգը օգտագործվում է սահմանային

էպիթելիային ուռուցքների համար, NCCN ուղեցույցները օգտագործում են ինվազիվ

իմպլանտների առկայությունը կամ բացակայությունը ՝ հետվիրահատական թերապիայի

անհրաժեշտությունը որոշելու համար:

Սահմանային էպիթելի ուռուցք ունեցող հիվանդները, ովքեր ցանկանում են պահպանել

իրենց պտղաբերությունը, կարող են ենթարկվել վիրահատության, որը

սահմանափակվում է ԱՁՖ-ի (արգանդի, կոնտրլատերալ ձվարանների և Ֆալոպիյան

խողովակի պահպանում) մնացորդային հիվանդության ռեզեկցիայի միջոցով: Եթե

հիվանդը չի ցանկանում պտղաբերություն խնայող վիրահատություն կատարել, խորհուրդ

է տրվում ձվարանների քաղցկեղի ստանդարտ վիրահատություն (TAH, BSO և

անհրաժեշտության դեպքում գործազրկում) և մնացորդային հիվանդության վերացում:

[148,149]Տվյալները չեն ցույց տալվել ապրելիության ավելացում լիմֆադենեկտոմիայից և

օմենտեկտոմիայից հետո սահմանային էպիթելի ուռուցքի համար: Սահմանային էպիթելի

ուռուցքներ ունեցող հիվանդների համար, ովրոնց նախկինում թերի վիրահատություն է

կատարվել և (կամ) իրենց սկզբնական լապարոտոմիայի ժամանակ թերի են թուլավորվել,

առաջարկությունները կախված են նրանից, թե արդյոք առկա են ինվազիվ իմպլանտներ

և ցանկալի է արդյոք պտղաբերության: Հիվանդները, ովքեր ցանկանում են պահպանել

իրենց պտղաբերությունը, պետք է ունենան պտղաբերության խնայող վիրահատություն և

մնացորդային հիվանդության ռեզեկցիա: Որոշ կլինիցիստներ կարծում են, որ ինվազիվ

ինպլանտի առկայությունը էպիթելի ուռուցքով հիվանդների մոտ պերիտոնեալ

մակերևույթների վրա ցույց է տալիս ավելի քիչ բարենպաստ կանխատեսում; Հետևաբար,

հետվիրահատական քիմիաթերապիան նույն ռեժիմներով, որոնք օգտագործվում են

ցածր կարգի (1-ին աստիճանի) սերազ էպիթելիալ ձվարանների քաղցկեղի համար,

կարելի է առաջարկել այս հիվանդներին: Հետվիրահատական ներերակային
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կարբոպլատինը առաջարկվում է կամ դոցետաքսելի կամ պակլիտաքսել հետ: ՆՊ կա՛մ

ներերակային քիմիաթերապիայի օգուտը, հակասական է սահմանային էպիթելի

ուռուցքներով հիվանդների մոտ: Ինվազիվ իմպլանտների նշանակությունը մնում է

հետաքննության փուլում: Հետվիրահատական քիմիաթերապիայի օգուտը չի ցուցադրվել

այն հիվանդների համար, ովքեր չունեն մանրադիտակով ցուցադրելի ինվազիվ

իմպլանտներ: Չնայած դիտարկումը տարբերակ է բոլոր հիվանդների համար, այն

ներառում է 3-րդ կատեգորիայի խորհուրդ ՝ ինվազիվ իմպլանտանտ ունեցող

հիվանդների համար և 2-րդ կատեգորիայի առաջարկություն առանց ինվազիվ

իմպլանտանտների հիվանդների համար:

28. Հսկողություն

Վիրահատությունից հետո բուժման առաջարկությունները կախված են ինվազիվ

իմպլանտների առկայությունից կամ բացակայությունից: Նախնական թերապևտիկ

մոտեցումը ինվազիվ իմպլանտանտ ունեցող հիվանդների համար կարող է ներառել

բուժում նույն քիմիաթերապևտիկ ռեժիմներով, որոնք օգտագործվում են ցածր

աստիճանի (1-ին թուլի) սերոզ էպիթելիալ ձվարանների քաղցկեղի համար կամ

հսկողություն (կատեգորիա 3) և մշտադիտարկում: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է

վերահսկվեն ուլտրաձայնային հետազոտություններով: Ծննդաբերության ավարտից հետո

պետք է իրականացվի վերջնական վիրահատությունը (կատեգորիա 2B):

29. Հիվանդության կրկողնություն

Կլինիկական ռեցիդիվի դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում, առաջարկվում է

վիրաբուժական գնահատում և ցիտոռեդուկցիա: Այն հիվանդները, ովքեր ունեն ցածր

կարգի ինվազիվ քաղցկեղ կամ սահմանային էպիթելի ուռուցքների ինվազիվ

իմպլանտներ, կարող են բուժվել նույն առաջարկությունների հիման վրա, ինչպես ցածր

աստիճանի (1-ին թուլի) սերոզ էպիթելիալ ձվարանների քաղցկեղի համար: Բարձր

մակարդակի ինվազիվ իմպլանտներ ունեցողները կարող են բուժվել օգտագործելով նույն



79

առաջարկությունները, ինչպես էպիթելի ձվարանների քաղցկեղի համար (տե՛ս

առաջնային քիմիաթերապիա / Առաջնային հավելյալ թերապիա NCCN ուղեցույցներում

սահմանային էպիթելի ուռուցքների համար [ցածր չարորակ ներուժ]): Դիտարկումը

առաջարկվում է ոչ ինվազիվ հիվանդություն ունեցող անձանց համար:

30. Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

Ձվարանների քաղցկեղի վարման արդի պահանջները հնարավոր է ապահովել

Հայաստանի բուժհաստատություններում ներդնելով հետևյալ գործառույթները՝

- Գործելակարգեր, ընթացակարգեր, որոշումների ընդունման աջակցման համակարգեր

(Decision Support System),

- Շարունակական ինտերակտիվ կրթական միջոցառումներ

- Աուդիտ տեղայնացված ցուցանիշների կիրառմամբ

- Ֆինանսական մեխանիզմներ

Գործելակարգերը պետք է ընդգրկեն տվյալ բուժհաստատության պայմաններում

ձվարանների քաղցկեղով պացիենտների համալիր վարման որևե բաղադրիչի

մանրամասն նկարագրություն: Գործելակարգում նշված բոլոր քայլերը և նրանց

հերթականությունը կրում են պարտադիր բնույթ և ենթակա չեն կամայական

մեկնաբանությունների: Ցանկացած շեղում հանդիսանում է հիմնավորումների և

ընդլայնված ձևաչափով քննարկումների հիմք: Աուդիտի ցուցանիշները պետք է

արտացոլեն տվյալ ախտաբանության կլինիկական և կազմակերպչական վարման

հիմնաքարային օղակները, որոնք էականորեն ազդում են բուժման ելքերի վրա: Նրանք

բաժանում են ամբողջ գործընթացը առանձին ավելի դյուրին ընկալվող և վերահսկվող

փուլերի: Փուլերի վերահսկումը կրում է ինչպես որակական, այնպես էլ ժամանակային

բնույթ: Այս գործընթացին ներկայացվող պարտադիր պահանջներից են ցուցանիշների

չափելի բնույթը և տեղեկատվության համակարգային շարունակական հավաքագրումը:
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Սույն ուղեցույցի Հայաստանում ներդրման հնարավոր խոչընդոտները կարելի է բաժանել

ներքին (սուբյեկտիվ) և արտաքին ( օբյեկտիվ) պատճառների խմբերի: Պահանջվող

մասնագիտական վարքի փոփոխությունները, որոնք անխուսափելիորեն բխում են նոր

կարգերից, հնարավոր է հանդիպեն կայուն դիամդրության, որի հիմքում ընկած են

այնպիսի ներքին խորընդոտներ ինչպիսիք են՝ անհատ բժիշկների գիտելիքների և

հմտությունների թերությունները համակցված մասնագիտական կարծրատիպերի հետ:

Ուղեցույցի Հայաստանում ներդրման արտաքին խոչընդոտներից կարելի է նշել.

- բուհական և հետբուհական բժշկական կրթության և շարունակական մասնագիտական

զարգացման ծրագրերում «կլինիկական համաճարակաբանություն» և «ապացուցողական

բժշկություն» ուսումնական առարկաների բացակայությունը

- գործող բժիշկների և առողջապահական ոլորտի տարբեր մակարդակների ղեկավարների

տեղեկատվական գրագիտության ցածր մակարդակը,

- բոլոր ներգրավված շահառուների ոչ արդյունավետ կոմունիկացիան և

համագործակցությունը

- որակավորված կադրային ներուժի պակասը

- ֆինանասկան բեռը

Այնուամենյանիվ, աշխատանքային խմբի համոզմամբ բոլոր վերոնշյալ խոչընդոտները

հախթահարելի են համակարգված քաղաքականության, շարունակական կրթական

ծրագրերի, թիրախային միջմասնագիտական մոտեցումների և ձվարանների քաղցկեղով

պացիենտեների շահերի գերակայության որդեգրման պայմաններում:
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Հավելված
Աղյուսակ 1.

ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ (GRADE համակարգ)
Բնութագիր* Հիմքում ընկած ապացույցների տեսակը

Բարձր որակ (A) ՊԲՎՓ կամ ավելի ցածր դասի սակայն որակյալ և
գերակշռող ապացույցներ

Միջին որակ (B) Էական մեթոդաբանական թերություններով ՊԲՎՓ
(անուղղակի ապացույցներ, արդյունքների անճշգրտություն
և այլ) կամ բարձր որակի դիտարկումային
հետազոտություններ:

Ցածր որակ (C) Պատշաճ որակի դիտարկումային հետազոտություններ
համակցված ՊԲՎՓ-ով

Շատ ցածր որակ (D) Դիտարկումային հետազոտություններ, ոչ համակարգված
կլինիկական փորձ և լուրջ մեթոդաբանական
թերություններով ՊԲՎՓ

*2012թ բնօորինակ ուղեցույցում կիրառվում էին ապացույցների որակի տառային

նմուշները (A, B, C, D) մինչդեռ 2016թ. փաստաթղթում՝ բառային ձևակերպումները՝

բարձր, միջին, ցածր, շատ ցածր
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Աղյուսակ 2.
ԱՊԱՑՈՒՑՅՆԵՐԻ ՈՒԺԸ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (GRADE համակարգ)

Ինչ է պետք քննարկել Խորհուրդ տրվող գործընթաց

Ապացույցների ոժը/որակը (Որքա՞ն
որակյալ են ապացույցները)

Որքան որակով են ապացույցները այնքան
մեծ է ուժեղ խորհդրի
հավանականությունը

Հավանական օգուտների և
վնասների/բեռի հավասարակշռության
վերաբերյալ վստահությունը (Արդյո՞ք
կա նման վստահություն)

Որքան շատ է և հստակ է տարբերությունը
ցանկալի և անցանկալի հետևանքների
միջև այնքան մեծ է ուժեղ խորհդրի
հավանականությունը: Որքան փոքր է և
անորոշ տարբերությունը ցանկալլի և
անցանկալի հետևանքների միջև այնքան
մեծ է թույլ խորհդրի հավանականությունը

Արժեքների և նախապատվությունենրի
հստակություն և միասնականություն
(Արդյո՞ք առկա է հստակություն և
միասնականություն: )

Որքան շատ է Արժեքների և
նախապատվությունենրի հստակություն և
միասնականություն այնքան մեծ է ուժեղ
խորհդրի հավանականությունը:

Միջոցների քննարկում (Արդյո՞ք
սպասվող առավելությունները
գերակշռում են պահանջվող միջոցների
ծախսը )

Որքան ցածր է միջամտության արժեքը
իհամամեմատ այլընտրանքային
մոտեցումներին և քիչ են ծախսվող
միջոցները այնքան մեծ է ուժեղ խորհդրի
հավանականությունը:

Աղյուսակ 3.
2016թ. և 2012թ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ GRADE ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

2016թ. 2012թ.
Ուժ Ուժեղ 1

Թույլ 2
Որակ Բարձր A

Միջին B
Ցածր C
Շատ ցածր D
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Չդասակարգված ուժեղ
խորհուրդ

Լավագույն
պրակտիկայի
հայտարարագիր (Best
Practice Statement, BPS)

Չդասակարգված
մակարդակ (Ungraded,
UG)

Աղյուսակ 4.
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ (BPS) ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՇՆՈՐՀՄԱՆ

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ցուցանիշներ

1 Արդյ՞ոք խորհուրդը հստակ է ձևակերպված և դրդում է գործողությունների

2 Արդյ՞ոք խորհուրդը անհրաժեշտ է

3 Արդ՞յոք վերջնական օգուտները (կամ վնասները) երկիմաստ չեն

4 Արդյ՞ոք ապացւոյցները դժվար է հավաքագրել և ամփոփել

5 Արդյ՞ոք ավելի լավ է կատարել գնահատում ըստ GRADE համակարգի


