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Неумолимата статистика

Петгодишна преживяемост при ПДАК се влияе от стадий на заболяването при поставяне на 
диагнозата . 

Коефициентът на 5-годишна преживяемост при метастатично заболяване е 2,9%, 

Преживяемостта се увеличава се до 12,4% за регионално разпространено и 37,4% за 
локализираното заболяване. 

Ferreira RMM, Sancho R, Messal HA, et al. Duct- and Acinar
Derived pancreatic ductal adenocarcinomas show distinct tumor progression and marker expression. 
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Неумолимата статистика

• По време на поставяне на диагнозата само около 15-20% от всички пациенти с ПДАК се 
считат за резектабилни, 

• около 30% се считат за гранично резектабилни,

• 50-60% са диагностицирани в нерезектабилен стадий



НАХТ при ПДАК – при кои пациенти

Определяме пациентите с гранично резектабилен PDAC според три различни изменения: 
анатомично (A), биологично (B) и клинично (C) 

Анатомичните фактори включват: 

• туморен контакт с горната мезентериална артерия и / или артерия целиака под 180 °
обхващане, без да се показва стеноза или деформация, 

• туморен контакт с общата чернодробна артерия, без да се показва туморен контакт с 
обща чернодробна артерия и / или артерия целиака,  

• туморен контакт с горната мезентериална вена и / или порталната вена двустранно,
• и/или  стесняване/запушване на дуоденум без да се простира до долната му граница.



НАХТ при ПДАК – при кои пациенти

Определяме пациентите с гранично резектабилен PDAC според три различни изменения: 
анатомично (A), биологично (B) и клинично (C) 

Биологичните фактори включват: 

• потенциално резектабилно заболяване въз основа на анатомични критерии, но с 
клинични находки, подозрителни, но недоказани, далечни метастази или 

• метастази в регионални лимфни възли, диагностицирани чрез биопсия или 
компютърна томография, или с позитронна емисионна томография, 

• включва се СА 19-9 над 500 U / mL.



НАХТ при ПДАК – при кои пациенти

Определяме пациентите с гранично резектабилен PDAC според три различни изменения: 
анатомично (A), биологично (B) и клинично (C) 

Клиничните фактори включват: 

• пациенти с потенциално резектабилно заболяване въз основа на анатомични и 
биологични критерии 

• ECOG 0-2.

Определението на PDAC за гранично резектабилен, изисква едно или повече от 
посочените изменения (например A, B, C, AB, AC, BC или ABC)



НАХТ при ПДАК – кои режими

Стандартният подход към неоадювантното лечение включва избор между двата най-
активни комбинирани режима на метастатично заболяване: 

• модифициран FOLFIRNOX и гемцитабин / nab-паклитаксел. 

• Нерандомизираните данни показват, че тези режими могат да доведат до честота на 
резекция от 68% и 36%, съответно при гранично резектабилен и локално авансирал 
PDAC. 

• Средна обща реживяемост (34,5 / 28,0 / 22,0 месеца) и преживяемостта без заболяване 
(15,0 / 14,0 / 13,0 месеца) са по-добри за FOLFIRINOX в сравнение с GEM / CAPE и GEM



НАХТ при ПДАК – кои режими

Период без рецидив и обща преживяемост са били значително по-добри за пациенти с 
локално авансирал ПДАК, лекувани с неоадювантен FOLFIRINOX, в сравнение с 
предварително резецирани пациенти.

(DFS: 29,1 срещу 13,7, P <0,001; OS: 37,7 срещу 25,1 месеца от диагнозата, (P = 0,01). 

Средна обща преживяемост  е била 38,7 месеца за FOLFIRINOX срещу 28,6 месеца за G-nP 
(p = 0,214). 



НАХТ при ПДАК – кои режими

• Честота на R0 резекция са сходни (80%), но FOLFIRINOX е свързан с намаляване на pN1 
заболяването (56% срещу 72%; p = 0,028). 

• Получаването на адювантна терапия е подобно (74 срещу 75%; p = 0,79).

• Както FOLFIRINOX, така и G-nP са със съпоставими възможности за неоадювантно 
лечение на PDAС. 

• В две проучвания неоадювантният FOLFIRINOX се свързва с 4,9-месечно подобрение на 
преживяемостта в сравнение с G-nP. 

• Частичен отговор по RECISTе по-чест при пациенти, лекувани с FOLFIRINOX (19%), 
отколкото с G-nP (6%; P = .001).



НАХТ при ПДАК – кои режими

• Панелът на NCCN препоръчва гемцитабин плюс цисплатин за пациенти с 
метастатично или локално напреднало заболяване, само с известни мутации 
BRCA1 / 2 или PALB2.

• Ракът на панкреаса демонстрира голямо предимство за обща преживяемост, 
когато се лекува с химиотерапия на базата на платина 

(6,3 срещу 22,9 месеца; HR, 0,34; 95% CI, 0,15–0,74; P <.01) 



Каква продължителност на НАХТ

• в типичната практика да се прилагат 4 апликации на FOLFIRINOX,

• след което се прави рестадиране с компютърна томография (CT) и 
лабораторни показатели. 

• Ако пациентът е понасял FOLFIRINOX  и е отговорил при 2-месечното лечение, 
този режим се продължава за още 4 цикъла преди локалната терапия.

• На пациенти, които не показват прогресия на заболяването по време на 
неоадювантна терапия, трябва да се предложи хирургично лечение, тъй като в 
голям процент е вероятно да бъде постигната резекция с чисти граници (R0)



Ползи от НАХТ

• При пациенти с първоначално резецируеми тумори  честотата на резекциите и 
преживяемостта след неоадювантна терапия са подобни на тези пациенти с 
резецирани тумори и адювантна терапия,

• Приблизително една трета от първоначално нерезектабилни тумори се очаква 
да постигнат резектабилност след неоадювантна терапия, 

• Сравнима е преживяемостта след НАХТи достига тази на първоначално 
резецируемите тумори.

Zhan H-X, et al. Cancer Med 2017; 6 (6): 1201-1219. doi: 10.1002/cam4.1071



Ползи от НАХТ

При първоначално резектабилни пациенти радикално оперативно лечение е било 
възможно в 3,8/3,6 %, при гранично резектабилни пациенти.

При 30,6/20,9 % е проведено радикално оперативно лечение. 

При първоначално нерезектабилни пациенти в 4,8 % е постигната конресия към 
резектабилност.

Dhir M, at al. World J Surg Oncol 2017; 15: 183. doi: 10.1186/s12957-017-1240-2




