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År ligt diagnosticer es 550 kvinder med ovar iecancer , af dem vil 350 dø [1]. Dansk
Gynækologisk Cancer gr uppe (DGCG) udgav i 2002 de før ste nationale r etningslinjer for
behandling. Oper ativt og onkologisk er r etningslinjer ne løbende blevet opdater et.
Onkologisk er der tilføjet bevacizumab ved postoper ativ r estsygdom og poly-ADPr ibosepolymer ase (PARP)-hæmmer e til vedligeholdelsesbehandling af high-gr ade
æggestokkr æft og påvist BRCA-mutation.
Valg af pr imær behandling for etages efter en multidisciplinær konfer ence (MDT), hvor
patienter , der vur der es at vær e oper able med fjer nelse af alt synligt tumor væv, tilbydes
r adikal, ofte meget ekstensiv oper ation efter fulgt af seks ser ier kemoter api. Vur der es det, at
r adikal oper ation ikke er mulig, tilbydes der neoadjuver ende for løb (NACT) med tr e ser ier
kemoter api før inter valoper ation, som følges af minimum tr e ser ier kemoter api. Tr ods dette
r ecidiver er op til 80%, hvilket medfør er talr ige nye og skiftende onkologiske behandlinger
og til slut død af ovar iecancer en, som illustr er et i den Danske opgør else af Ber g et al [2].
Vi har i Danmar k satset på fler e løsninger for at øge positionen fr a at have en af ver dens
dår ligste over levelsesstatistikker . Her kan nævnes de nationale behandlingsr etningslinjer i
DGCG, opr ettelse i 2005 af Dansk Gynækologisk Cancer Database, centr aliser ing til de nu
kun fir e centr e, MDTʼer , cer tificer ing af de gynækologiske kir ur ger og intr oduktion af
kr æftpakker . Ved disse tiltag har vi i Danmar k i per ioden 1995-2014 haft en af de stør ste
stigninger på op til ti pr ocentpoint i over levelsen. Sammenlignet med øvr ige
højindkomstlande er vi nu på højde med de bedste i gr uppen [1, 3]. Der er ikke muligt at
udpege en enkelt af ovenstående tiltag som år sag til øgningen i over levelse. For mentlig kan
øgningen pr imær t tilskr ives centr aliser ing til centr e med eksper tuddannede gynækologer ,
der kan selekter e de kor r ekte patienter til pr imær oper ation med høj sandsynlighed for
makr or adikal oper ation eller NACT-for løb. De danske tal tyder sammenlignet med
udenlandske for disse to for løb på, at vi er tæt ved at nå gr ænsen for , om yder liger e
optimer ing af r adikal oper ation kan øge over levelsen [1]. Spør gsmålet er , hvilke
behandlingsfor løb vi for tsat kan optimer e for at r educer e mor biditeten og øge
over levelsen.
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I næsten samtlige r etr ospektive opgør elser findes der signifikant bedst over levelse for de
r adikalt oper er ede patienter . Disse r esultater har der for dannet gr undlag for udviklingen
af den ekstensive kir ur gi og der med tilstr æbelse af høj r adikalitetsr ate. Denne udvikling
mod høj r adikalitet er sket tr ods r esultater fr a r andomiser ede under søgelser , der viser
sammenlignelig over levelse for henholdsvis pr imær t oper er ede og NACT-behandlede
patienter og fær r e samlede postoper ative komplikationer ved NACT [4]. Tr ods disse
r esultater fastholdes en over or dnet str ategi om pr imær makr or adikal oper ation som
standar dbehandling, idet subgr uppeanalyser har vist bedr e over levelse, ligesom kr itikken
af de r andomiser ede under søgelser er , at r ater ne af r adikale komplette r esektioner er for
lave i for hold til de r ater , der ses i dag. Alle afventer der for r esultater ne af det
r andomiser ede TRUST-studium, der afsluttes i 2023, hvor man tager højde for
kr itikpunkter ne [5].
De mest lovende fr emtidige for bedr inger i behandling og over levelse vil sandsynlig kunne
tilskr ives eksister ende og nye biologisk baser ede behandlinger . Vi har aller ede set de før ste
positive eksempler fr a studier med PARP-hæmmer ne. PARP r epar er er DNAenkeltstr engsbr ud. Ved at inhiber e PARP kan br uddene før e til dobbeltstr engsbr ud. I en
nor mal celle vil br uddene blive r epar er et. Cancer celler med defekt r epar ation r epar er es
ikke og dør . For venteligt vil behandlinger med molekylær e tar gets kunne danne basis for
vider eudvikling af den per sonlige medicin og eliminer e antallet af r ecidiver , r educer e
antallet af kemoter apibehandlinger og øge over levelsen. Muligheden for , at disse nye
behandlinger vil gør e TRUST-studiets r esultater uddater ede ved studieafslutningen,
for eligger . De nye behandlinger er så lovende, at man nu begynder at se r esultater af PARPhæmmer e, der tyder på, at vi ser de før ste helbr edte patienter med r ecidiv.
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