Избори за поддържащо лечение
при мПДАК
доц. д-р Ася КОНСУЛОВА, дм

Комплексен онкологичен център - Бургас

Maintenance стратегия в онкологията
➢Колоректален карцином
➢Овариален карцином
➢Белодробен карцином
➢Карцином на гърда
➢Карцином на маточна шийка
➢Преходноклетъчен карцином
➢ПДАК

Maintenance стратегия в онкологията
➢ Удължаване на ПБП, ПББ
➢ Постигане на отговор от лечение
➢ Все по-често се обсъжда поради навлизане на ефективни
лечения с по-ниска токсичност
➢ Поддържащо лечение с ХТ или ТТ
➢ Често монотерапия с прилаган медикамент в по-ниска доза
➢ Поддържащо лечение чрез деескалация или смяна в
медикамента

Maintenance-стратегия в онкологията
Предимства
➢ Удължаване на ПБП, ПББ
➢ Постигане на отговор от лечение
➢ Психическо спокойствие, че
продължава лечение

Недостатъци
➢ Повече токсичност от лечение
➢ Повече медицински визити
➢ Нарастваща финансова
токсичност за здравна система и
за пациента
➢ Психическа зависимост на
пациента от продължаващо
лечение

Необходимост от подбор на пациенти – предиктивни биомаркери?

Панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК)
малко статистика
➢Относително по-ниска честота на ПДАК (≈ 3% от всички онкологични диагнози)
➢80% от пациентите с ПДАК се диагностицират в IV стадий
➢смъртността от ПДАК е една от водещите сред всички карциноми (4-то място)
➢1-ОП – 24%

Rebecca L. Siegel; Kimberly D. Miller; Hannah E. Fuchs;, Ahmedin Jemal. Cancer Statistics, 2021. Ca Cancer J Clin. 2021;71:7-33.

➢5-ОП - 6%
➢Терапевтичен нихилизъм след 1980
➢Търсене на лечение в ранен адювантен стадий, защото в метастатичен няма
смисъл
Taylor I. Should further studies of chemotherapy be carried out in pancreatic cancer? Eur J Cancer. 1993;29(8). doi:10.1016/S0959-8049(05)80290-4

Лечебни стратегии като I линия при ПДАК
➢ Gemcitabine
➢ Gemcitabine + erlotinib
➢ Gemcitabine + capecitabine
➢ Gemcitabine + nab-paclitaxel
➢ Gemcitabine + oxaliplatin +/- erlotinib
➢ 5-FU / FA (Mayo Clinic)
➢ FOLFIRI
➢ FOLFIRINОX

Erlotinib + Gemcitabine Compared With
Gemcitabine Alone in Patients With
Advanced Pancreatic Cancer: A Phase III Trial
of the NCI of Canada Clinical Trials Group
ОП: 6.24 vs 5.91 мес

HR 0.82, 95% CI 0.69-0.99; P = 0.038

1-годишна ОП: 23% vs 17%

P = 0.023

ПБП: 3.75 vs 3.55 мес. HR 0.77, 95% CI, 0.64 - 0.92; P = 0.004
ПБП е удължена с 6 дни
ОП е удължена с 11 дни???
Malcolm J. Moore; et al. JCO 2007; 25(15):1960-1966
Kaplan-Meier curves for (A) overall survival; (B) progression-free survival; and (C) overall survival in the 100-mg cohort.

Поддържащо лечение при мПДАК може да
бъде обсъждано при:
➢ Всички пациенти с мПДАК без прогресия на болестта след 4-6 месеца
системно лечение и без развитие на неприемлива токсичност
➢Възможни терапевтични стратегии:
➢ продължаване на системното лечение с премахване на един или най-токсичния
медикамент
➢ смяна в системното лечение

При мПДАК без патогенни таргетируеми мутации, отговорил на I линия платина-базирана ХТ,
поддържаща ХТ със или без деескалация в цитостатиците демонстрира ли полза за преживяемост?

Клинично значими въпроси за поддържащо
лечение при мПДАК
Въпрос 1. При мПДАК без патогенни таргетируеми мутации, отговорил на I линия платинабазирана химиотерапия (ХТ), поддържаща химиотерапия със или без деескалация в
цитостатиците демонстрира ли полза за преживяемост?

Въпрос 2. При авансирал ПДАК кои предиктивни биомаркери и/или клинични характеристики трябва да
бъдат анализирани за селекция на пациенти, подходящи за поддържащо системно лечение?

Въпрос 3. При пациенти с мПДАК с герминативна (gm) или соматична (sm) мутация в наследствени гени
като BRCA 1/2, NTRK 1/2/3 или MMR, отговорил на I линия платина-базирана ХТ, поддържащо прицелно
лечение демонстрира ли полза за преживяемост?

Gemcitabine + nab-paclitaxel vs gemcitabine
➢ лечение до неприемлива токсичност или прогресия на болестта
➢ПБП: 5.5 vs 3.7 месеца (HR 0.69, 95% CI 0.58-0.82; p<0.001)
➢ОП: 8.5 vs 6.7 месеца за ОП (HR 0.72, 95% CI 0.62-0.83; p<0.001)
➢ЧОО: 23% vs 7% (p<0.001)
➢Най-значими AEs ≥ 3: неутропения (38% vs 27%), умора (17 vs 7%) и
невропатия (17 vs 1%)
➢При по-възрастни пациенти (71-86 години) в PS 0-1, след 3 x nab-pacli + gem
продължаване на поддържащ моно-gem демонстрира PR в 36% и SD в 14%
при средна продължителност на поддържащото лечение 3 месеца, средна
ПБП 6.4 месеца и средна ОП - 13.4 месеца.
Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, et al. Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel plus Gemcitabine. N Engl J Med. 2013;369(18):1691-1703

FOLFIRINOX
Средна ОП: 11.1 за FOLFIRINOX vs 6.8 месеца
HR 0.57; 95%, CI 0.45 to 0.73; P<0.001

Средна ПБП: 6.4 vs 3.3 месеца
HR 0.47; 95% CI, 0.37 to 0.59; P<0.001
ЧОО: 31.6% vs 9.4%, P<0.001
Влошаване на QoL на 6 месец: 31% за FOLFIRINOX vs
66% за gemcitabine
HR 0.47; 95% CI, 0.30 to 0.70; P<0.001
Conroy T, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med.
2011;364(19)

Лоши прогностични маркери
➢ Синхронни метастази
➢ Албумин изходно <3.5 g
➢ Чернодробни метастази
➢ Възраст > 65 години

Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med. 2011;364(19)

Токсичност
➢ Неутропения степен 3 и 4, ФНП, тромбоцитопения, диария,
сензорна невропатия са по-чести за FOLFIRINOX
➢ Повишени нива на АЛАТ степен 3 и 4 са значимо по-чести при
групата с gemcitabine
➢ Сходна хематологична токсичност!
Лечение до загуба на клинична полза, прогресия на болестта или неприемлива токсичност

Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med. 2011;364(19)

След FOLFIRINOX?

PRODIGE 35-PANOPTIMOX

Dahan L, et al. FOLFIRINOX until progression, FOLFIRINOX with maintenance treatment, or sequential treatment with gemcitabine and FOLFIRI.3 for first-line treatment of
metastatic pancreatic cancer: A randomized phase II trial (PRODIGE 35-PANOPTIMOX). JCO 2018;36(15):4000-4000

След FOLFIRINOX
➢ FOLFIRINOX до прогресия или 8 х FOLFIRINOX с последващ FOLFIRI
или De Gramont имат сходна ефективност на фона на повишена
честота на невропатия
➢ И трите стратегии превъзхождат поддържащо лечение с FOLFIRI
(2 месеца) и gemcitabine (2 мес)
➢ Невропатия от oxaliplatin се развива след време
➢ “stop and go” стратегия за oxaliplatin води до намалена
токсичност и води до подобряване на дългосрочната ОП
➢ Запазена възможност за отговор към FOLFIRINOX при повторна
прогресия
Dahan L, et al. FOLFIRINOX until progression, FOLFIRINOX with maintenance treatment, or sequential treatment with gemcitabine and FOLFIRI.3 for
first-line treatment of metastatic pancreatic cancer: A randomized phase II trial (PRODIGE 35-PANOPTIMOX). JCO 2018;36(15):4000-4000

Capecitabine след FOLFIRINOX
Средна ПБП 5 месеца
Средна ОП 17 месеца
1-годишна ОП: 73% (95% CI 0.59–0.91)
2-годишна ОП: 25% (95% CI 0.13–0.50)
96.7% пациенти с ПБ на фона на capecitabine и започват
наново в 45% FOFIRINOX, 29% FOLFIRI със средна ПБП 2
около 10 месеца.

Reure J, Follana P, Gal J, et al. Effectiveness and tolerability of maintenance capecitabine administrated to patients with metastatic pancreatic cancer
treated with first line FOLFIRINOX. JCO 2015;33(15_suppl):4120-4120

След FOLFIRINOX
FOLFIRI
Средна ПБП
Средна ОП

8 мес
46 мес

Лечение след прогресия (no./%)
Gemcitabine/NAB-paclitaxel

14/64%

Gemcitabine/erlotinib

1/5%

FOLFIRINOX re-escalation

3/14%

Best supportive care

4/18%

Franck C, Canbay A, Malfertheiner P, Venerito M. Maintenance Therapy with FOLFIRI after FOLFIRINOX for Advanced Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Retrospective Single-Center
Analysis. J Oncol 2019:5832309.

РАСТ-12 – поддържащ sunitinib
vs наблюдение
I линия ХТ – Gemcitabine
монотерапия или Gemcitabine
базирана ХТ
P = 0.11; HR 0.71; 95% CI 0.40–1.26

sunitinib

BSC

1-год ОП

47%

35%

2-год ОП

22.9%

7.1%

3.2 мес

2 мес

Средна ПБП

За ПБП: P < 0.01; HR 0.51; 95% CI 0.29– 0.89

Reni M, Cereda S, Milella M, et al. Maintenance sunitinib or observation in metastatic pancreatic adenocarcinoma: A phase II randomised trial. Eur J Cancer. 2013;49(17):3609-3615

След FOLFIRINOX 2-4 месеца
➢ Gemcitabine
➢ Gemcitabine + erlotinib
➢ Gemcitabine + capecitabine
➢ Gemcitabine + nab-paclitaxel
➢ Gemcitabine + oxaliplatin +/- erlotinib
➢ 5-FU / FA (Mayo Clinic)
➢ FOLFIRI
➢ FOLFIRINОX

Възможност за
повторен FOFIRINOX при
прогресия
14-45%

След Nab-Paclitaxel + Gemcitabine
➢ Възраст > 70 год с ECOG РS of ≤2

➢ Пациенти < 75 години с ECOG PS = 0 са
изключени, тъй като се считат за подходящи за
конвенционална ХТ с Gem/NabP или FOLFIRINOX
➢ 2 цикъла (възраст > 80 год.) и 3 цикъла
➢Nab-Paclitaxel 125 mg/m2 и Gem 1000 mg/m2, D 1,
8 I 15 / q4w

➢ Поддържащ gemcitabine 800-1000 mg/m2 q1w
според поносимост (Средна продължителност
на поддържащо лечение 3 месеца)

средна ПБП 6.4 мес и средна ОП - 13.4 мес
95% CI 11.1–
95% CI, 5.4–8.3
16.7
Частичен отговор: 36%
Стабилна болест 14%

Petrioli R, Torre P, Pesola G, et al. Gemcitabine plus nab-paclitaxel followed by maintenance treatment with gemcitabine alone as first-line treatment for older adults with locally advanced
or metastatic pancreatic cancer. J Geriatr Oncol 2020; 11: 647–651

Заключения
➢ FOLFIRINOX до прогресия
➢ 8 х FOLFIRINOX с последващ FOLFIRI или De Gramont имат сходна
ефективност на фона на повишена честота на невропатия
➢ Възможен избор, но с по-ниски резултати спрямо начален
FOLFIRINOX: поддържащо лечение с FOLFIRI (2 месеца) и
gemcitabine (2 мес)
➢ При по-възрастни пациенти (71-86 години) в PS 0-1 при решение
за nab-pacli + gem продължаване на поддържащ моно-gem
При пациенти с мПДАК в добър пърформанс статус и без прогресия в рамките на 4-6 месеца системна терапия
възможни избори за поддържащо лечение са продължаване на същото или премахване на медикамент при
развитие на токсичност.

Предиктивни биомаркери

Въпрос 2. При авансирал ПДАК кои предиктивни биомаркери и/или клинични характеристики трябва да бъдат
анализирани за селекция на пациенти, подходящи за поддържащо системно лечение?

➢ BRCA 1/2
➢ NTRK 1/2/3
➢ MMR

7.5% 1
0.34%2-4
0.8%5

Наследственост при ПДАК: ≈ 10%
1. Golan T, et al. Maintenance Olaparib for Germline BRCA -Mutated Metastatic Pancreatic Cancer . N Engl J Med. 2019;381(4):317-27; 2. Doebele RC, et al. Entrectinib in patients with
advanced or metastatic NTRK fusion-positive solid tumours: integrated analysis of three phase 1–2 trials. Lancet Oncol. 2020;21(2):271-82. 3.Solomon JP, et al. NTRK fusion detection across
multiple assays and 33,997 cases: diagnostic implications and pitfalls. Mod Pathol. 2020;33(1):38-46. 4. Cocco E, et al. NTRK fusion-positive cancers and TRK inhibitor therapy. Nat Rev Clin
Oncol. 2018;15(12):731-47. 5. Hu ZI, et al. Evaluating mismatch repair deficiency in pancreatic adenocarcinoma: Challenges and recommendations. Clin Cancer Res. 2018;24(6):1326-36

BRCA 1/2

Фаза III POLO: поддържащ olaparib след отговор на
платина-базирана ХТ при ПДАК и gmBRCA 1/2

BRCA
1/2
154
пациенти

Golan T, et al. Maintenance Olaparib for Germline BRCA -Mutated Metastatic Pancreatic Cancer . N Engl J Med. 2019;381(4):317-327

BRCA 1/2
Без значима разлика в средна ОП между О и Р
(18.9 vs. 18.1 мес; HR 0.91; 95% CI 0.56 -1.46; P=0.68)

ПБ
П
OП

Удължаване на ПБП с 3.6 мес (7.4 vs 3.8 месеца; HR
0.53; 95% CI 0.35-0.82, p = 0.004) при липса на
влошаване на качеството на живот.
Golan T, et al. Maintenance Olaparib for Germline BRCA -Mutated Metastatic Pancreatic Cancer . N Engl J Med. 2019;381(4):317-327

Hazard ratio (95% CI)

P-value

Средна (мес)
olaparib/placebo
N = 92/62

ОП

0.83 (0.56–1.22)

0.3487

19.0/19.2

ПБП2

0.66 (0.43–1.02)

0.0613

16.9/9.3

Време до първо
последващо лечение

0.44 (0.30–0.67)

< 0.0001

9.0/5.4

Време до второ
последващо лечение

0.61 (0.42–0.89)

0.0111

14.9/9.6

Време до
прекратяване на
лечение

0.43 (0.29–0.63)

< 0.0001

7.5/3.8

Заключение: Въпреки липса на статистическа значимост, HR за ОП и особено за ПБП 2 са в полза на
поддържащо лечение с O vs P при пациенти с gBRCAm след отговор на платина-базирана ХТ.

BRCA 1/2: обобщение
При пациенти с мПДАК с носителство на gmBRCA 1/2 и липса на
прогресия след I линия системна платина-базирана терапия,
клиницистите трябва да обсъждат поддържащо лечение с olaparib
[ниско качество на доказателства] или продължаване на системна
химиотерапия [умерено качество на доказателства].
Поддържащо лечение трябва да се обсъжда при всички пациенти с
ECOG PS ≤ 1 и без прогресия в рамките на 4-6 месеца [умерено
качество на доказателства].

NTRK 1/2/3

NTRK 1/2/3: Честота на фузия при пациенти с мПДАК 0.34-2%
Larotrectinib

Entrectinib

ЧОО: 75% (95% CI 61–85%)

ЧОО: 67 % ( двама пациенти от трима );

CR: 13% ; PR 16%

В общата популация: 57 % ЧОО; при мозъчни

Време до отговор: 1.8 месеца

метастази: ЧОО 50%

Средна ПБП и продължителност на отговор NA

Средна продължителност на отговор: 10 мес

AEs 3/4: анемия (11%), трансаминазит (7%),

AEs 3/4: анемия (11%), покачване на телесно

покачване на телесно тегло (7%)

тегло (7%), диспнея (6%) и умора (4%).
1.
2.
3.

Doebele R, et al. Entrectinib in patients with advanced/metastatic NTRK fusion-positive solid tumours:integrated analysis of 3 phase 1–2 trials. Lancet Oncol. 2020;21(2):271-282
Solomon JP, et al. NTRK fusion detection across multiple assays and 33,997 cases: diagnostic implications and pitfalls. Mod Pathol. 2020;33(1):38-46
Cocco E, et al. NTRK fusion-positive cancers and TRK inhibitor therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15(12):731-747

NTRK 1/2/3: обобщение

При ПДАК с носителство на герминативна мутация в NTRK клиницистите
могат да провеждат поддържащо системно лечение или втора линия:
NTRK [много ниско качество на доказателства].

MMR

MMR
MMR-D има прогностично значение при ПДАК: 62 за MSI-H vs 10
мес за MSI-L; p=0.011
При пациенти с MMR-D по рядко се диагностицира болестта в
метастатичен стадий

Различни диагностични ИХХ методи: честота на MMR-D при
пациенти с ПДАК са при 0% до 75% от пациентите

Nakata B, et al. Prognostic value of microsatellite instability in resectable pancreatic cancer. Clinical cancer research : an official journal of the AACR. 2002;8(8):2536–4
Hu ZI, et al. Evaluating mismatch repair deficiency in pancreatic adenocarcinoma: Challenges and recommendations. Clin Cancer Res. 2018;24(6):1326-1336

MMR: обобщение
Обобщени анализи за различни карциномни локализации (tissue agnostic) и
установен дефицит гените MMR потвърждават полза от втора линия лечение
след регистрирана прогресия, но не и от поддържащо лечение с
pembrolizumab.
При мПДАК с носителство на мутации в гените за микросателитна
нестабилност MSI (MMR) не се провежда поддържащо системно лечение
[ниско качество на доказателства].
Лечение с pembrolizumab може да се обсъжда като втора или последваща
линия лечение след регистрирана прогресия [високо качество на
доказателства]

Обобщение
➢ В ерата на персонализираната медицина, провеждане на молекулярно-генетичен анализ за
търсене на таргетируеми генетични промени както примерно BRCA, NTRK, както и търсене
на микросателитна нестабилност и дефицит в гените MMR, се препоръчва с цел провеждане
на поддържащо прицелно лечение цел и при възможен достъп до съответния таргетен
медикамент.
➢ Поддържащо лечение след начален отговор от ХТ може да се обсъжда при всички пациенти
с ECOG PS ≤ 1 с мПДАК без прогресия на болестта след 4-6 месеца системно лечение или при
развитие на неприемлива токсичност. Възможни терапевтични стратегии включват
продължаване на системното лечение с премахване на един или най-токсичния
медикамент, както и смяна в системното лечение без регистрирана предходна прогресия на
болестта.

PANDEMIC OF THE UNVACCINATED
2020 …

202
1

„…The unvaccinated overcrowd our hospitals, overrunning the
emergency rooms and intensive care units, leaving no room for
someone with a heart attack, or pancreatitis, or cancer.“
Нов план за борба за
ваксиниране на населението,
за да се преборим с тези,
които блокират
здравеопазването!

