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Indici ai supraviețuirii în rândul pacienților cu andenocarcinom pancreatic cu debut precoce. 
Experiența unui centru medical de specialitate
Ahmad M. Alkashash1, Maha AT Elsebaie2, Mohamed H. Bikhet3, Mahmoud Morsi3, Ravi K. Paluri4

1Department of Pathology, Indiana University, USA
2Department of Internal Medicine, John H. Stroger Hospital of Cook County, Chicago, USA
3Department of Surgery, University of Alabama in Birmingham, USA
4Department of Hematology and Oncology, University of Alabama in Birmingham, USA

Rezumat
Obiective: Descrierea caracteristicilor clinice ale pacienţilor cu andenocarcinom pancreatic cu debut
precoce şi analizarea factorilor prognostici care influenţează supravieţuirea acestora. 
Metode: Sinteza  retrospectivă  a  95 de pacienţi,  cu  vârsta  până în  45 de ani,  inclusiv,  care  s-au
prezentat la Spitalul Universitar din Alabama cu andenocarcinom pancreatic în perioada septembrie
1998-iunie 2018. 
Rezultate: Durata medie de supravieţuire a fost de 12,9 luni pentru toţi pacienţii. Obezitatea, genul
masculin,  rasa şi  localizarea tumorii  nu au fost asociate cu supravieţuirea. Fumatul  în momentul
stabilirii diagnosticului a determinat un risc de deces de trei ori mai mare (HR 3,05, IC 95% 1,45 –
6,40). Riscul de deces a scăzut cu 64% (HR 0,36, IC 95% 0,16 – 0,78) în cazul pacienţilor care au
suferit o intervenţie chirurgicală. Durata medie de supravieţuire a fost de 119,5 luni pentru pacienţii
aflaţi în stadiul I, 29,9 luni pentru cei aflaţi în stadiul II, 23,23 luni pentru cei aflaţi în stadiul III şi 6,3
luni  pentru  cei  aflaţi  în  stadiul  IV.  Efectul  pozitiv  al  chimioterapiei  asupra  supravieţuirii  a  fost
semnificativ doar în cazul asocierii cu FOLFIRINOX.
Concluzie:  Anumiţi factori prognostici care au fost stabiliţi în cazul pacienţilor cu andenocarcinom
pancreatic tipic nu au caracter predictiv în ceea ce priveşte supravieţuirea în rândul pacienţilor tineri.
Fumatul,  un  factor  de  risc  cunoscut  pentru  apariţia  andenocarcinomului  pancreatic  cu  debut
precoce,  este  totodată  un  indiciu  semnificativ  al  supravieţuirii  acestor  pacienţi.  Eforturile  de  a
îmbunătăţi prognoza în cazul andenocarcinomului pancreatic cu debut precoce cuprind depistarea
precoce, controlul tutunului, protocoalele de tratament personalizat şi studierea comportamentului
biologic. 
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