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ПДАК и ЛЛ

⚫ Защо ЛЛ? Има ли място локален метод при заболяване с висок 

метастатичен потенциал 

Кога ЛЛ ?
Резектабилен – има ли място  следопЛЛ?
Гранично резектабилен – подобрява ли R0 резекция
Локално авансирал - има ли допълнителна полза над ХТ 

Какво ЛЛ ? Технологично обновление 
МИЛЛ 
ЕКРХ /РХ/



Защо ? …..  Кога ЛЛ ?

Резектабилен ПДАК

Оперативното лечение - отдавна е метод на избор 
при операбилните стадии.
Операбилен ПДАК -успешна !!! радикална операция
успява под 10- 20%

• средна преживяемост - 13- 20%
• 5 годишна ОП само 20%
• локални рецидиви 50– 86%
• хематогенни рецидиви 40 –90%



Няма категорични 
данни за полза ЛХЛ

полза за R1 резекция
Стандартно лечение

Има стат. данни за 
полза от ХТ - 5 FU + 

Gem

Основни проучвания  полза 
от следопЛХЛ  

+trial

- trial



⚫

Следоперативно /адювантно/ ЛЛ 
при резектабилен тумор

⚫ Историческите РП- без категорични данни за полза от
ЛЛ 

⚫ Разлики между Европа и САЩ

− САЩ приемат следоперативно ЛХЛ - + GITCG

− Европа приема адювантна ХТ - - EORTC Stoken 20015 

meta-analysis 5 РП 



Следоперативно /адювантно/ ЛЛ 
при резектабилен тумор

защо? 

прекъсване ! 

токсичност !  

стари ЛЛ техники



Реалният живот NCDBase

11,526 оперирани в периода 1998-2002,



Реалният живот

SЕЕR анализ
мета-анализ PLOS ONE |

Следопeративно ЛХЛ 

Полза  в стадий IIB –

лимфни метастази

смъртност намалява с 23.4%

(p<0.001). 

3219 болни,
лекувани 2010-2015

Hasard 2007



Разочарования от следоперат ЛХЛ и ХТ
25% умират първата 1 г 

под 25 % преживяват 5 години



Защо ? - Окултни метастази



Само 60% започват лечение

40% въобще не стигат до терапия поради ..........



Има ли полза от следоперативно ЛХЛ 

и кога 

Оценка на индивидуалния риск : индикация лимфни метастази и позитивни оперативни
граници, независимо от мястото на тумора в панкреаса.

Мнението на пациента - по-агресивно лечение и информация за ранни и късна токсичност,
ефект върху туморния контрол, не върху преживяемостта трябва да бъде поискано.

ЛХЛ се препоръчва да бъде включено 4-6 м след системно ХТ лечение. Видът и
продължителността на ХТ зависи от клиничния стадий, състоянието на пациента и
коморбидността му.

Пациенти с ЕCOG 0-1 - FOLFIRINOX преди ЛЛ. Възрастните пациенти и ECOG 0-1 подлежат
на ХТ с gemcitabine или gemcitabine и nab-paclitaxel преди ЛЛ.

Продължителността на ХТ зависи как пациентите толерират (2-6 месеца) и отговарят на
лечението / без прогресия/

ASTRO Guidelines - прилагане на следоперативна ЕКРХ, само в клинични проучвания или за
събиране на данни в проследяващи регистри



Защо не успява предопер ЛЛ ?  

Окултни метастази



Неоадювантно лечение ? Какво ?

Цел:

downstaging  Ro

елиминиране на микрометастазите

само ХТ

ХТ +ЛХЛ

ХТ+ ЕКРХ



Дори при видим оперативен  

радикалитет ad oculi

SMA margin R1/R2 10 – 85%  80%  умират с ЛР



ОП при R1

е равна с тази при ЛАПДАК



Неоадювантно лечение

MDACC протокол 



160 б. 78% получават gemcitabin +ЛХЛ

41% резекция – 94% са Ro

СрП 40 м. към 13 м. без операция 

Гранично операбилен –
опит на MDACC 



Неоадювантно лечение

30% сигнификантно по-
висока ОП 

⚫ хетерогенност на схеми ХТ
⚫ резект и гранично 

резектаблни
⚫ не е двойно сляпо  

мета анализ 6 просп. проучв. 
над  800 б.
Cloyd ,J Clin Med.2020



Предимства на предЛХЛ
1. Опит за радикално лечение на всички пациенти / нерезектабилни/ 

2. Селекциониране за подходящи за операция

3. Намалява времето до рецидив  



Неотговорени въпроси за НАЛХЛ 

1. индивидуализиране на последователността на методите и кои

2. продължителност на ХТ

3. оценка на ефекта -методи



Кога ? 
Нерезектабилен тумор – ЛХЛ /ХТ

предполага се, че 20% - 40%  са с субклинични метастази

ЕCOG E4201 проуч /Loehrer 2011/  

ОП Gemzar + ЛЛ - 11,1 м ; Gemzar - 9,2 м  

; 

LAP 07 4 Gemzar +ЛХЛ   /Hammer 2016/

⚫ няма полза за ОП
⚫ полза за ЛТК – 46  - 32% 
⚫ продълж на СЗП  6,1 м / 3,7 м 



Нерезектабилен ПДАК 
ХТ+ЕКРХ 

Stanford MSKCC,/Hermann. Cancer 2015;121:1128–1137/ 

II фаза 49 б.
Gemcytabine x 3;  1  седм почивка;  EКРХ 5 фр х 6,6 Gy до 33 Gy, продъжава ХТ до прогресия или 
токсичност

Средна  П     13,9 м

1г  ЛТК    78%

ниска ГИТ  2% остра ; 11 % късна



Лъчелечение при локален и 

хематогенен рецидив 

метаанализ на 162 проучвания в базата 
данни на  Medline, Embase, Cochrane library, 
Scopus and Web of Science от 1976 -2016

39 проучвания след операция - средна 

ОП  16.1 месеца ,

40 проучвания с химиотерапия - 14.9 
месеца 

37 проучвания след лъчелечение -13.8 
месеца  

10 проучвания за най-добри грижи

2017 г втори систематичен анализ на 18 
ретроспективни проучвания 313 
пациенти

100 болни (8 проучвания) - ререзекция, 
153 болни (7 проучвания) ЛХЛ, 
60 болни – ЕКРХ. 

Средна ОП

най-висока  след ререзекция (16-32 
месеца)
ЛХЛ (16-19 месеца)
ЕКРХ (9-16 месеца).

морбидност

29%    след ререзекция, смъртност 3%, 
54% – след  ЛХЛ смъртност 1%
3%      след ЕКРХ смъртност 1%



EКРХ като метод за избор при 
олигометастатична болест 

Системен анализ на локални методи - операция, радиофрекфентна аблация,
HIFU, електропорация, трансартериална хемоемболизация,

радиоемболизация с итрии 90 микросфери и ЕКРХ

комбинация от фактори, за биологично селектиране 
по-ниско агресивни случаи, за ползата от ЕКРХ с агресивна ХТ :

⚫ Серумни маркери : СА-19-9 под 200 U/ml, СЕА под 2.9 ng/ml , 
⚫ CYFRA 21 1 ≤ 2.7 ng/ml 
⚫ съотношение неутрофили лимфоцити ≤ 3.75 ,
⚫ CRP≤ 1 mg/dl , билирубин ≤1 mg/dl , албумин над 35 g/L , 
⚫ ECOG под  2,  
⚫ олигометастатична болест - черен дроб и единични екстрахепатални метастази.

средна ОП 6 м.
едногодишна ОП 18%

Gidini  2019



ПДАК и какво ЛЛ ?

⚫ Защо ЛЛ ? Има ли място локален метод при заболяване с висок 

метастатичен потенциал

⚫ Кога ЛЛ ?
Резектабилен – има ли място  следопЛЛ ?
Гранично резектабилен – подобрява ли R0 резекция 
Локално авансирал - Има ли допълнителна полза над ХТ 
Какво ЛЛ  ? Технологично обновление 

➢МИЛЛ 
➢ ЕКРХ /РХ/



Съвременна ЛЛ техника

•Намалява ГИТ 3 и 4 степен
•Позволява аплициране на висока  
доза като

• Запазва ниска доза на стомах и 
дуоденум

Автор Доза ЛЛ Доза за фрак Едновр ХТ Резултат Токсичност

Ben Josef 2012 55 Gy 2,2 Gy Gemsitabine 
1000 mg m2

Ср ОП 48,8 м
СЗП  59% 

24% токсичност

Huguet 2047 56 Gy 2 Gy Gemsitabine 5-
FU r.r 
Capecitabine

Ср ОП 23 м
лок рец 36%

4-5% 3-4 ст  не-
хем.токсичност

Hammet 2016 54 Gy 1,8 Gy Gemsitabine 800 
mg m2 2п днев.

Ср ОП 15,2 м 23 % 3-4 ст  не-
хем.токсичност

Youl 2014 52,5 Gy 1,75 Gy Gemsitabine 40 
mg m2 2п седм

Ср ОП 12,7 м не е докл.



Съвременна ЛЛ техника 

поставяне на маркери за визуализиране 
на движението на тумора  с дишането



Технологични възможности подобряващи 
сигурността на ефективността на ЕКРХ 

адаптивно ЛЛ с 
МРТ



Високо-технологично ЛЛ - ЕКРХ 

единствен Мета-анализ 

сравняващ ЕКРХ   и КнфЛЛ

⚫ ЛАПДАК  N0-1 M0 ,

⚫ КнфЛЛ 1.8 - 2.0 Gy 45 - 54 Gy с ХТ по 
протокол   gemcitabine

⚫ ЕКРХ ≥ 5 Gy/  - 30 Gy/5 фр/

9 проучвания 277 б. ЕКРХ

11 проучвания 870 б.  КнфЛЛ .

2- г ОП  - 26.9% - 13.7% ;  

остра ГИТ над 3/4 ст 5.6% - 37.7% 

Tchelebi LT, L. Cancer; 2020



Заключение 

резектабилен ПДАК - предоперативно ЛХЛ - R1 резекция и/или N +

гранично резектабилен и ЛАПДАК- неоадювантна ХТ + ЛХЛ/ЕКРХ

иноперабилен неметастазирал ПДАК - ХТ 6- курса + ЕКРХ/ЛХЛ

локално рецидивиращ и олигометастатичен ПДАК - ререзекция /
ЕКРХ

предимства на ЕКРХ пред КнфЛХЛ - кратък курс, високи дози,
ниска токсичност, вмъкване между ХТ, имуномодулиращ ефект на
високите дози




