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- 4 przyczyna zgonu nowotworowego w świecie zachodnim 

- 8 przyczyna zgonu nowotworowego w świecie 

- 13 nowotwór pod względem zapadalności w świecie 

 

- mniej niż 5% pacjentów żyje 5 lat od diagnozy 

- mediana przeżycia z rozpoznaniem raka trzustki to 4-6 miesięcy 

- resekcja chirurgiczna jedyną metodą umożliwiającą wyleczenie 

(<50% żyje 2 lata po resekcji) 
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Rak trzustki:  
rokowanie w oparciu o TNM 



Rak trzustki:  
resekcja – brak resekcji 



Rak trzustki:  
„wypłaszczenie” krzywych przeżycia 



Trzustka 



Rak trzustki 

Komponenta endokrynna – rzadki nowotwory. 

Dominująca postać to rak gruczołowy – komponenty 

zewnątrzwydzielniczej. 

Normal Pancreas  



Rak trzustki 

75%   - głowa trzustki 

15-20%  - trzon trzustki 

5-10%   - ogon trzustki 

Drogi szerzenia: 

1) Węzły chłonne 

2) Wątroba, rzadziej płuco 

3) Naciekanie na 

dwunastnicę, żołądek i 

okrężnicę. 

TNM staging of pancreatic carcinoma. T1-T4=local tumor 

extension; N=lymph node; M=metastasis.  
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Rak trzustki - diagnostyka 

1. Często USG jako pierwsza diagnoza 

 

2. TK preferowane gdy podejrzenie guza trzustki (ocenia: 

położenie guza, relację do naczyń i innych struktur oraz 

obecność przerzutów) 

3. W przypadku żółtaczki z cholestazą – często ocena 

endoskopowa i próba założenia protezy do dróg żółciowych 

w ramach tzw. ECPW. 

 

4. Czasem stosuje się MRI w ocenie mas niewidocznych w 

USG/TK. 

 

5. Wykrywanie i diagnostyka małych guzów  

      – EUS (USG w ramach endoskopii) 



USG 

normal anatomy 



EUS 

A 2.5cm round, hypoechoic 

tumor is identified in the the 

region of the genu. The 

superior mesenteric vein 

can be seen separate from 

the tumor.  

Invasion of the dilated 

CBD by a large irregular 

hypoechoic tumor located 

in the head of pancreas.  

A large hypoechoic tumor is seen 

to invade the portal vein (arrow), 

with loss of tumor-vessel interface 

and tumor extension into vessel 

lumen. The dilated CBD contains 

echogenic sludge.  



Pancreatic Cancer 

CT Findings 

Axial CT image shows stage 

T1 pancreatic ductal 

adenocarcinoma 

Drawing shows T1 tumor, which is 

defined as being equal to or 

smaller than 2 cm in maximum 

diameter and confined to pancreas, 

and T2 tumor, larger than 2 cm and 

confined to pancreas  
From: Diagnosis, Staging, and Surveillance of Pancreatic Cancer 

Eric P. Tamm et al. AJR 2003; 180:1311-1323 



Pancreatic Cancer 

CT Findings 

From: Diagnosis, Staging, and Surveillance of Pancreatic Cancer Eric P. Tamm et al. AJR 2003; 180:1311-1323 

Drawing shows T3 tumor, defined 

as tumor that may extend beyond 

pancreas but without involvement 

of celiac axis or superior 

mesenteric artery.  

Contrast-enhanced axial CT image shows T3 tumor that 

has involved common bile duct, requiring a stent, and 

that extends medially beyond confines of pancreatic 

head. Tumor is separated from superior mesenteric 

vein (long arrow) and superior mesenteric artery (short 

arrow) by fat plane (type A relationship). Note that 

tumor involves duodenum (arrowhead).  



Pancreatic Cancer 

CT Findings 

From: Diagnosis, Staging, and Surveillance of Pancreatic Cancer Eric P. Tamm et al. AJR 2003; 180:1311-1323 

Drawing shows T4 tumor, defined 

as primary tumor involving either 

superior mesenteric artery or 

celiac axis.  

Contrast-enhanced axial CT image 

shows pancreatic tumor (white arrows) 

engulfing celiac axis. Short black 

arrow = splenic artery, long black 

arrow = common hepatic artery.  



ERCP has a sensitivity of 95% and a 

specificity of 85% for pancreatic 

malignancy.  

Most pancreatic carcinomas arise 

from the ductal epithelium and 

produce complete or partial ductal 

obstruction.  

ERCP image 

shows dilated 

biliary tree and 

obstruction of 

common bile 

duct 

associated 

with tumor in 

pancreatic 

head.  

Pancreatic Cancer 

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) 



Pancreatic Islet Tumors 
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Wg zaleceń PUO 2013 



Neoptolemos, J. P. et al. JAMA 2010;304:1073-1081 

Leczenie uzupełniające w raku trzustki 
5FU-LV vs Gemcytabina (ESPAC-3) 

Kwalifikacja? 
 
DOWOLNY  
RESEKCYJNY 
R0/R1 



Neoptolemos, J. P. et al. JAMA 2010;304:1073-1081 

Copyright restrictions may apply. 
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S1  kontra Gemcytabina  
w populacji azjatyckiej 

• W badaniu japońskim JASPAC 01 – wykazano zaplanowaną 
nie-niższość (non-inferiority) – a nawet korzyść ze 
stosowania S-1 względem gemcytabiny. Badanie 
przerwano na podstawie analizy pośredniej. 

  2 letni OS:   S1 – 70%   G – 53%  [p<0.0001] 
  2 letni RFS:   S1 – 49%  G – 29%  [p<0.0001] 
  HR OS S1/G:  0.56 [0.42-0.74] 

 
• Jednocześnie wcześniejsze badanie w populacji japońskiej 

(GEST) wskazywało na  podobne wyniki dla obu leków w 
leczeniu choroby zaawansowanej. 
 



Gemcitabina versus 5-FU [leczenie paliatywne] 

Burris et al, JCO 1997, 15: 2403-2413 
 



Developmental Strategies of  

Gemcitabine-based Therapies 

Dublety / triplety 

Połączenie z RTH 

FDR [„fix dose rate  

Infusions”] 

Terapie celowane 

Gemcitabine II 

I 

III 

IV 



Dublety – wybrane badania III fazy 

 

Author 

 

Drugs 

OS 

months 

TTP 

months 

Berlin Gemcitabine 

Gemcitabine/5FU IVB 

5.4 

6.7 

2.2 

3.4* 

Heinemann Gemcitabine 

Gemcitabine/cisplatin 

6.0 

7.6 

2.5 

4.6* 

Rocha Lima Gemcitabine 

Gemcitabine/irinotecan 

6.3 

6.6 

3 

3.5 

O’Reilly 

 

Gemcitabine 

Gemcitabine/DX8951F 

6.2 

6.7 

3.8 

4.1 

Richards 

 

Gemcitabine 

Gemcitabine/Alimta 

6.3 

6.2 

3.6 

5.2* 

Louvet 

 

Gemcitabine 

Gem/Oxaliplatin 

7.1 

9.0 

3.7 

5.8* 

Berlin et al, JCO, 20:3270, 2002; Heinemann et al, pASCO, Ab#1003, 2003;  

Rocha Lima et al, JCO, 2003; O’Reilly et al, pASCO, Ab# 4006, 2004;  

Richards et al, pASCO, Ab# 4007, 2004; Louvet et al, JCO, 2004 



ECOG 6201: Phase III Trial in Advanced 
Pancreas Cancer 

Poplin et.al. J Clin Oncol. 2009 Aug 10;27(23):3778-85.  

Gemcitabine 
 
 
Gemcitabine by  
fixed dose rate infusion 
 
 
Gemcitabine + Oxaliplatin 

R 

883 patients 



ECOG 6201: Phase III Trial in Advanced 
Pancreas Cancer 



ECOG 6201: Phase III Trial in Advanced 
Pancreas Cancer 

Porównanie leczenia dublet kontra gemcytabina: 
 

1) Mały inkrementalny zysk w OS  
 [wyłącznie meta analizy] 
2) Akceptowalny wzrost toksyczności 
3) Brak efektu ratunkowego 
4) Brak efektu „podgrupy” / patrz: biomarkery 
5) Kilku procentowy wzrost ORR 



ECOG 6201: Phase III Trial in Advanced 
Pancreas Cancer 



R. trzustki: 2 leki kontra 1 

Hu et al.: A meta-analysis of gemcitabine containing 
chemotherapy for locally advanced and metastatic pancreatic 
adenocarcinoma. Journal of Hematology & Oncology 2011 4:11. 
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Hu et al.: A meta-analysis of gemcitabine containing 
chemotherapy for locally advanced and metastatic pancreatic 
adenocarcinoma. Journal of Hematology & Oncology 2011 4:11. 



Gemcitabine/Bevacyzumab kontra Gem 

III faza - CALGB C80303 



Gemcitabine/Cetuximab kontra Gem 

III faza - S0205 

Philip P A et al. JCO 2010;28:3605-3610 



R. trzustki: 2. linia 
Best supportive care (BSC) versus oxaliplatin, folinic acid and 5-fluorouracil (OFF) plus 
BSC in patients for second-line advanced pancreatic cancer: A phase III-study from the 
German CONKO-study group - European Journal of Cancer 2011; 47 (11), 1676-1681 

 
 
46 pacjentów, randomizacja 1:1 do OFF lub BSC 
 
OFF  folinic acid 200mg/m2  
 5-fluorouracil 2g/m2 (24h)   - d1, d8, d15, d22  
 oxaliplatin 85mg/m2  - d8, d22 
 
Co 42 dni [3 tyg przerwy po chth] 
 
Mediana OS :  
4.82 mies.  [95% CI 4.29–5.35]     - OFF  
2.30 mies.  [95% CI; 1.76–2.83]     - BSC  
 
HR - 0.45 [95% CI: 0.24–0.83], p=0.008 
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Rak trzustki - leczenie paliatywne  
– wybór chemioterapii 

1 rzut: 
 

• gemcytabina 
• FOLFIRINOX 
• nab-paklitaksel + Gem 
• dublety gemcytabiny [?] 
 
 
2 rzut: 
 

• 5FU + oksaliplatyna 
• Gemcytabina 



1 rzut: 
 

• gemcytabina  [OS vs 5FU/BSC; RR 7%] 
• FOLFIRINOX  [OS vs Gem; toks/QoL!] 
• nab-paklitaksel + Gem [OS vs Gem; niedostępny] 
• dublety gemcytabiny  [marginalny OS; RR?; toks!] 
 
 
2 rzut: 
 

• 5FU + oksaliplatyna [OS; ale nie dla wszystkich] 
• Gemcytabina   [brak badań, ale zalecana] 

Rak trzustki - leczenie paliatywne  
– dowody z badań klinicznych 



Dublety:  
Erlotinib + Gem 
[Moore MJ 2007] 



AIO-PK 0104 Trial 

Gemcitabine + Erlotinib          Capcitabine 

Capcitabine + Erlotinib           Gemcitabine 

R 

Beock et.al.; ASCO 2010 



TTF2 – primary study endpoint 



Overall survival 



FOLFIRINOX vs Gemcytabina 

Conroy  T. i wsp. NEJM  2011 364;1817-25 

Oksaliplatyna 85 mg  / m2 
Irinotekan  180 mg  / m2 
Leucovorin  400 mg  / m2 
5-fluorouracyl  400 mg  / m2 - bolus  
5-fluorouracyl  2400 mg / m2  / 46 h 
co 2 tygodnie 

PFS: HR 0.47   p<0.001 OS: HR 0.57   p<0.001 



Objective response rate 

Folfirinox 
N=171 

Gemcitabine 
N=171 

p 

Complete response 0.6%   0% 

Partial response 31% 9.4% 0.0001 

CR/PR 95% CI [24.7-39.1] [5.9-15.4] 

Stable disease 38.6% 41.5% 

Disease control 

CR+PR+SD 
70.2% 50.9% 0.0003 

Progression 15.2% 34.5% 

Not assessed 14.6% 14.6% 

Median duration 

of response 
     5.9 mo.    4 mo. ns 



Conroy  T. i wsp. NEJM  2011 364;1817-25 
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nab-Paklitaksel + gem   kontra   gem 

• OS:   8.5 vs 6.7 m.  
 HR 0.72, p=0.000015 

• PFS:   5.5 vs 3.7 m.  
 HR 0.69, p=0.000024 

• 12-m. OS: 35% vs 22% 
• 2-letni OS: 9% vs 4% 

 
• Wzrost toksyczności:  
 neutro/leukopenia, zmęczenie, neuropatia, biegunki 
• Rejestracja – 2013 
• Refundacja - ?  

 
 
 



1:0 dla monoterapii 
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Dlaczego śmiertelny? 

1. Bo późno wykryty… 

2. Bo rzadko resekcyjny… 

3. Bo szybko postępujący… 

4. Bo atakuje „schorowanych”... 

5. Bo objawy niespecyficzne… 

6. Bo leczenie mało skuteczne… i drogie… 



Co dalej? 
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2. Pakiet kolejkowy?  
[Zapraszam do współpracy: „Wpływ realizacji ustaw pakietu 
kolejkowego na poprawę rokowania chorych z rakiem 
trzustki”] 
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3. „Praca organiczna” 


