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Em câncer de ovário resistente à platina (OC), quimioterapia com agente único
é padrão. Bevacizumab é ativo por si só e em combinação. AURELIA é o primeiro
ensaio randomizado de fase III combinando bevacizumab com quimioterapia em OC
resistente à platina.
O estudo AURELIA tinha como pacientes elegíveis os que tinham >18anos
com doença mensurável <6 meses após a conclusãoterapia baseada em platina e
adequadas funções hepática, renal e medular, ECOG 2. Os pacientes com doença
refratária, a história de obstrução intestinal, ou que tivessem realizado doisregimes
anteriores anticâncer eram inelegíveis.
Os pacientes foram randomizados para regimes de quimioterapia com
doxorrubicinalipossomalpeguilhada, paclitaxel semanal ou topotecano como agente
único ou com bevacizumab (10 mg/kg a cada 2 semanas ou 15 mg/kg a cada 3
semanas) até a progressão, toxicidade inaceitável, ou retirada de consentimento.
Crossover para o braço com bevacizumab foi permitido após a progressão com a
quimioterapia sozinha. O desfecho primário foi a sobrevivência livre de progressão
(PFS). Os desfechos secundários incluíram objetivotaxa de resposta (ORR), a
sobrevida global (OS), a segurança e os resultados relatados pelo paciente.
O desenho do estudo segue abaixo:

Os resultados do estudo foram PFS mediana foi de 3,4 meses com
quimioterapia sozinha contra 6,7 meses com terapêutica contendo bevacizumab.OS
foi de 0,85 (95% IC, 0,66-1,08, p 0,174).A média de OS foi de 13,3 versus 16,6 meses,
respectivamente. Hipertensão grau2 e proteinúria foram mais comuns com
bevacizumab. perfuraçãogastrintestinal ocorreu em 2,2% dos doentes tratados com
bevacizumab.

O papel de regimes de quimioterapia baseados em bevacizumab tem sido
avaliados em pacientes sensíveis a platina, como nos estudos GOG 218, ICON7 e
OCEANS, com resultados favoráveis em PFS o que se pode reproduzir também nas
pacientes resistentes (AURELIA)
Adicionar bevacizumab à quimioterapia estatisticamente melhorou PFS e ORR
sem, no entanto, aumentar a OS nas pacientes com câncer de ovário metastático
resistentes a platina.
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