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Панкреасният аденокарцином се характеризира с лоша прогноза и с едни от най-ниските нива на преживяемост
от всички често срещани злокачествени заболявания, с очаквана 5-годишна преживяемост от < 5%.3

Нови случаи през 2020 г., от двата пола, от всички възрасти5 Смъртни случаи през 2020 г., от двата пола, от всички възрасти5

3. Адаптирано от: Fenocchio E, Filippi R, Lombardi P. Is There a Standard Adjuvant Therapy for Resected Pancreatic Cancer? 11, 1547; doi:10.3390/cancers11101547; 5. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/13-Pancreas-fact-sheet.pdf 



6. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/100-bulgaria-fact-sheets.pdf

В България ракът на панкреаса е на седмо място по брой нови случаи годишно (1353) и на четвърто
място по смъртност за година (1239) сред раковите заболявания.6



▪ Хирургичната резекция остава единственото лечение, което предлага потенциална възможност за 
дългосрочна преживяемост. 1,3

▪ Само 15–20% от пациентите са кандидати за незабавна резекция на тумора, докато по-голямата част 
от пациентите са диагностицирани с напреднало заболяване.1,3

▪ Хирургията е с медиана на времето на преживяемост от около 8–10 месеца и ранен рецидив на тумора 
при около 80% от пациентите.1,3

▪ Следоперативните усложнения и ранният рецидив засягат значителна част от пациентите, което
възпрепятства прилагането на химиотерапия.2

▪ Комбинираните схеми показват превъзходство над монотерапията при адювантно лечение на 
резециран рак на панкреаса, но няма определена най-подходяща терапевтична схема.2

1. Адаптирано от: Ulla Klaiber and Thilo Hackert and John P. Neoptolemos, Adjuvant treatment for pancreatic cancer, Transl Gastroenterol Hepatol. 2019; 4: 27. doi: 10.21037/tgh.2019.04.04
2. Адаптирано от: Galvano A, Castiglia M, Rizzo S, et al. Moving the Target on the Optimal Adjuvant Strategy for Resected Pancreatic Cancers: A Systematic Review with Meta-Analysis, Cancers 2020, 12, 534; doi:10.3390/cancers12030534
3. Адаптирано от: Fenocchio E, Filippi R, Lombardi P. Is There a Standard Adjuvant Therapy for Resected Pancreatic Cancer? 11, 1547; doi:10.3390/cancers11101547



▪ Общата преживяемост (OS) е 20,1 месеца (95% CI 16,5-22,7) сред 147-те пациенти, получили 
химиотерапия (ХT), и 15,5 месеца (95% CI 13,0 -17,7) сред 142-та пациенти, които не са
получили ХT (HR 0,71, 95% CI 0,55–0,92; p=0,009)8

▪ 5-годишната OS е съответно 21% и 8% (P=0.009) 8

Проучването ESPAC-1, включващо 289 пациенти, за 
първи път показа полза от адювантна химиотерапия 
използвайки 5-флуороурацил.4

8. Neoptolemos J. et al, N Engl J Med 2004;350:1200-10



▪ Медианата на преживяемостта без заболяване (DFS) е 13,4 месеца 
(95% CI, 11,6-15,3) с гемцитабин, спрямо 6,7 месеца (95% CI, 6,0-7,5) 
в контролното рамо, p < 0,001.9

▪ Ползата остава значителна в анализа на OS - 22,8 месеца (95% CI, 
18,5-27,2 месеца) с гемцитабин спрямо 20,2 (95% CI, 17,7-22,8 
месеца) в контролното рамо, HR 0,76 (95% CI, 0,61–0,95); p=0,019

▪ 5-годишна OS - 20,7% (95% CI, 14,7%-26,6%) с гемцитабин спрямо 
10,4% (95% CI, 5,9%-15,0%) в контролното рамо, въпреки че 
гемцитабин е можело да бъде получаван от рецидивирали пациенти 
в контролното рамо.9

Проучването CONKO-001, включващо 368 пациента, установява
ефикасността на гемцитабин като адювантно лечение при 
панкреасен карцином3

Адаптирано от: 3. Fenocchio E, Filippi R, Lombardi P. Is There a Standard Adjuvant Therapy for Resected Pancreatic Cancer? 11, 1547; doi:10.3390/cancers11101547
9. Oettle H. et al, JAMA. 2013 Oct 9;310(14):1473-81. doi: 10.1001/jama.2013.279201.



▪ Преживяемост без прогресия (PFS) съответно 14,1 
месеца (95% CI 12,5 – 15,3) спрямо 14,3 месеца (95% CI 
13,5 – 15,6). 

▪ OS е 23,0 месеца с 5-FU (95% CI 21,1 – 25,0) спрямо 23,6 
с гемцитабин (95% CI 21,4 – 26,4) (P=0,39; HR, 0,94; 
95% CI, 0,81-1,08)

▪ Сериозните нежелани събития са по-рядко срещани в 
рамото на гемцитабин (7,5%), отколкото в рамото на 
5-FU (14%) (p < 0,001). 

Проучването ESPAC-3 не показва разлика в ефикасността между 5-FU и гемцитабин, но по-добрия профил
на безопасност на гемцитабин го превърна в стандарт за адювантно лечение.3

3. Fenocchio E, Filippi R, Lombardi P. Is There a Standard Adjuvant Therapy for Resected Pancreatic Cancer? 11, 1547; doi:10.3390/cancers11101547
10. Neoptolemos J, Stocken D, Bassi C, et al. JAMA. 2010;304(10):1073-1081. doi:10.1001/jama.2010.1275



▪ Медиана на обща преживяемост (OS): 28,0 месеца
(95% CI 23,5 – 31,5) с комбинация от гемцитабин и 
капецитабин спрямо 25,5 месеца (22,7 – 27,9) с 
гемцитабин, HR: 0,82 (95% CI 0,68 -0,98), p=0,03211

Проучването ESPAC-4, включващо 730 пациента показа, че комбинацията от гемцитабин и капецитабин
превъзхожда гемцитабин.4

4. Адаптирано от: Turpin A, el Amrani M, Bachet J-B. Adjuvant Pancreatic Cancer Management: Towards New Perspectives in 2021. Cancers 2020, 12, 3866; doi:10.3390/cancers12123866
11. Neoptolemos J, Palmer D, Ghaneh P, et al. Lancet 2017; 389: 1011–24; dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(16)32409-6



▪ Медианата на DFS е 21,6 месеца в групата на mFOLFIRINOX спрямо 
12,8 месеца в групата на гемцитабин (HR стратифициран за едно 
събитие на рак, второ събитие на рак или смърт: 0,58; 95% CI 0,46 
– 0,73; p < 0,001). DFS на 3-та година е 39,7% в групата с 
mFOLFIRINOX и 21,4% в групата на гемцитабин.

▪ OS е значително по-добра в рамото на mFOLFIRINOX, с медиана 
54,4 месеца спрямо 35,0 месеца за гемцитабин (стратифициран HR 
за смърт: 0,64; 95% CI, 0,48–0,86; p=0,003). OS на 3-та година е 
63,4% в групата с модифициран FOLFIRINOX и 48,6% в групата на 
гемцитабин

▪ Нежеланите събития от степен 3 или 4 са настъпили при 75,9% от 
пациентите в групата с модифициран FOLFIRINOX и при 52,9% от 
тези в групата на гемцитабин.

Проучването PRODIGE 24 установи, че mFOLFIRINOX е 
значително по-ефективен от референтната схема с 
гемцитабин.4

4. Адаптирано от: Turpin A, el Amrani M, Bachet J-B. Adjuvant Pancreatic Cancer Management: Towards New Perspectives in 2021. Cancers 2020, 12, 3866; doi:10.3390/cancers12123866
12. Conroy T, Hammel P, Hebbar M, et al. N Engl J Med 2018;379:2395-406. DOI: 10.1056/NEJMoa1809775



▪ Проучването APACT установи, че DFS не е по-добра с комбинацията гемцитабин/nab-паклитаксел (GemNab), 
отколкото с референтната схема на гемцитабин

▪ DFS е 19,4 месеца в рамото на GemNab чрез независим преглед и 18,8 месеца в референтното рамо (HR: 0,88; 95% CI 
0,729–1,063; p=0,1824). 

▪ Изследователската оценка на DFS е 16,6 месеца с GemNab и 13,7 месеца с гемцитабин (HR, 0,82; 95% CI, 0,694-0,965; 
P=0,0168).

▪ OS при междинния анализ е съответно 40,5 месеца и 36,2 месеца в рамената на GemNab и гемцитабин (HR: 0,82 [0,680–
0,996], p=0,045). 

▪ Петгодишната OS е 38% с GemNab срещу 31% с гемцитабин. С GemNab средната OS е 41,8 месеца спрямо 37,7 месеца
само с гемцитабин (HR=0,80; P=0,0091).13

4. Адаптирано от: Turpin A, el Amrani M, Bachet J-B. Adjuvant Pancreatic Cancer Management: Towards New Perspectives in 2021. Cancers 2020, 12, 3866; doi:10.3390/cancers12123866
13. https://ascopost.com/news/july-2021/five-year-overall-survival-data-suggest-improved-outcomes-in-pancreatic-cancer-with-nab-paclitaxel-plus-gemcitabine/

Въпреки че APACT не постига своята първична крайна точка за независимо оценена DFS, данните за 
общата преживяемост предполагат подобрени резултати с nab-паклитаксел плюс гемцитабин спрямо
гемцитабин13



▪ Няма разлика в медианата на DFS с Gem/Erlo - 11,4 
месеца спрямо гемцитабин - 11,4 месеца14

▪ Няма разлика в медианата на общата преживяемост 
- 24,5 месеца с Gem/Erlo спрямо 26,5 месеца с 
гемцитабин14

1. Адаптирано от: Ulla Klaiber and Thilo Hackert and John P. Neoptolemos, Adjuvant treatment for pancreatic cancer, Transl Gastroenterol Hepatol. 2019; 4: 27. doi: 10.21037/tgh.2019.04.04
14. Sinn M, Bahra M, Liersch T, et al. DOI: 10.1200/JCO.2017.72.6463 Journal of Clinical Oncology 35, no. 29 (October 10, 2017) 3330-3337.

Проучването CONKO-005, включващо 436 пациента установи, че добавянето на ерлотиниб не води до 
подобряване на преживяемостта спрямо монотерапия с гемцитабин.1



▪ Няма разлика в медианата на RFS -
8,5 месеца с Gem/Sorafenib спрямо 9,4 
месеца с гемцитабин (p=0,730)

▪ Няма разлика в медианата на общата
преживяемост - 17,6 месеца с 
Gem/Sorafenib спрямо 17,5 месеца с 
гемцитабин (p=0,481)

1. Адаптирано от: Ulla Klaiber and Thilo Hackert and John P. Neoptolemos, Adjuvant treatment for pancreatic cancer, Transl Gastroenterol Hepatol. 2019; 4: 27. doi: 10.21037/tgh.2019.04.04
15. Sinn M, Liersch T, Riess H, al. Eur J Cancer. 2020 Oct;138:172-181. doi: 10.1016/j.ejca.2020.06.032.

Проучването CONKO-006, включващо 122 пациента установи, че добавянето на сорафениб не води до 
подобряване на преживяемостта спрямо монотерапия с гемцитабин.1



▪ 675 пациенти (68%) са завършили всичките шест цикъла
химиотерапия (пълен курс) и 293 пациенти (30%) са
завършили един до пет цикъла.7

▪ Общата преживяемост благоприятства пациентите, които
са завършили пълните шест курса на лечение спрямо тези, 
които не са го направили (HR, 0,516; 95% CI, 0,443 до 0,601; 
P<0,001).7

▪ Времето за започване на химиотерапия не повлиява
общата преживяемост за цялата популация (HR, 0,985; 
95% CI, 0,956 до 1,015).7

Завършването на всичките 6 цикъла на адювантна
химиотерапия, а не ранното време на започване, е от 
решаващо значение за постоперативната
преживяемост1

1. Адаптирано от: Ulla Klaiber and Thilo Hackert and John P. Neoptolemos, Adjuvant treatment for pancreatic cancer, Transl Gastroenterol Hepatol. 2019; 4: 27. doi: 10.21037/tgh.2019.04.04
7. Valle JW, Palmer D, Jackson R, et al. Optimal duration and timing of adjuvant chemotherapy after definitive surgery for ductal adenocarcinoma of the pancreas: ongoing lessons from the ESPAC-3 study. J Clin Oncol 2014;32:504-12.



▪ Адювантен mFOLFIRINOX трябва да се прилага при избрани пациенти с добър 
функционален статус1

▪ Гемцитабин + капецитабин е опция при пациенти неподходящи за mFOLFIRINOX2

▪ При пациенти с неблагоприятен функционален статус, лечението с гемцитабин или с 5-
флуороурацил е възможност.2

▪ Времето на започване на адювантната химиотерапия е от по-малко значение, отколкото
прилагането на целия курс на лечение1

1. Адаптирано от: Ulla Klaiber and Thilo Hackert and John P. Neoptolemos, Adjuvant treatment for pancreatic cancer, Transl Gastroenterol Hepatol. 2019; 4: 27. doi: 10.21037/tgh.2019.04.04

2. Адаптирано от: Galvano A, Castiglia M, Rizzo S, et al. Moving the Target on the Optimal Adjuvant Strategy for Resected Pancreatic Cancers: A Systematic Review with Meta-Analysis, Cancers 2020, 12, 534; doi:10.3390/cancers12030534



▪ Предстои да се оптимизира ролята, както и времето, вида и продължителността на 

адювантната терапия за постигане на максимални клинични резултати със запазване

качеството на живот на пациентите.4

▪ Постигнатият значителен напредък в разработването на адювантни стратегии и 

протоколи при карцином на панкреаса дава оптимизъм за лечението на това силно

смъртоносно и често рецидивиращо заболяване.3

3. Адаптирано от: Fenocchio E, Filippi R, Lombardi P. Is There a Standard Adjuvant Therapy for Resected Pancreatic Cancer? 11, 1547; doi:10.3390/cancers11101547

4. Адаптирано от: Turpin A, el Amrani M, Bachet J-B. Adjuvant Pancreatic Cancer Management: Towards New Perspectives in 2021. Cancers 2020, 12, 3866; doi:10.3390/cancers12123866




