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1 Abstract 

 

Background: Resection is the only treatment option that offers a chance for prolonged 

survival in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma (1-5). Combined with improved 

safety of pancreatic surgery, this has resulted in resection of both the primary tumor and 

metastatic disease, particularly liver metastases. Simultaneously, several clinical trials with 

different chemotherapy regimens have been conducted, some with promising results. In this 

thesis recent research concerning intentional R0-resection in metastatic pancreatic cancer and 

chemotherapeutical advances will be presented and discussed. The focus is on overall 

survival, complications and quality of life (QoL). Standard palliation, such as surgical bypass 

and endoscopic biliary or duodenal stenting, will also be briefly adressed.  

Method: In june to august 2012 several literature searches were conducted in PubMed and 

UpToDate. In order to identify relevant articles published after this period, the searches were 

repeated in january 2014. In total, 15 main articles were included. 

Results: Although resection of synchronous metastatic disease in pancreatic cancer can be 

performed with morbidity and mortality comparable to pancreaticoduodenectomy in non-

metastatic disease, the surgical intervention does not seem to improve overall survival  

significantly.  FOLFIRINOX has demonstrated a median overall survival of 11,1 months (95 

% CI 9.0-13.1, P<0.001). The toxicity was increased, but still QoL imparement was reduced 

compared to treatment with gemcitabine. In general, palliation of symptoms caused by 

duodenal or biliary obstruction are best handled with stents. 

Conclusion: On general basis pancreaticoduodenectomy combined with metastasectomy 

cannot be recommended in pancreatic cancer patients. FOLFIRINOX is the most promising 

new chemotherapy regimen when it comes to survival advantage. However, it is only an 

alternative for a minority of patients. Further reports on toxicity are required. 
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2 Innledning 

 

I 2011 ble 701 pasienter diagnostisert med pancreaskreft i Norge, noe som gjør denne 

kreftformen til den nest vanligste i fordøyelseskanalen, bare forbigått av tykk- og 

endetarmskreft (6). 98 % av krefttilfellene oppstår i pancreas sin eksokrine del, og duktalt 

adenokarsinom står for 95 % av disse tilfellene. Oftest oppstår tumor i caput (7). Med mindre 

ikke annet er presisert, vil jeg videre i oppgaven sette likhetstegn mellom pancreaskreft og 

duktalt adenokarsinom.   

Kirurgisk reseksjon av tumor er det eneste 

behandlingsalternativet som kan kurere pasientene 

(1-4;8). Dessverre er tidlig systemisk disseminasjon 

og ekstraordinær tumorprogresjon typiske kjennetegn 

ved pancreaskreft (9). Mange pasienter har derfor 

lokalavansert eller metastatisk sykdom allerede på 

diagnosetidspunktet, slik at kun 10-20 % av 

pasientene er kandidater for potensiell kurativ 

reseksjon (1;4;10;11). Spredningen skjer enten 

direkte, til galleganger, duodenum og vena porta, via 

lymfesystemet og deretter eventuelt over i 

blodbanen, og/eller direkte til blodbanen. Lever, peritoneum og lunger er de vanligste 

lokalisasjonene for fjernmetastaser (12;13). 

 

For bare få år siden ble innvekst av tumorceller i vena porta og vena mesenterica superior sett 

på som et inoperabilitetskriterium. I dag gjennomgår mange av disse pasientene radikal 

kirurgisk reseksjon med forventet overlevelse lik pasientene uten venøs infiltrasjon (1;14). 

Dette representerer et viktig fremskritt, selv om femårsoverlevelsen etter radikal kirurgi 

fremdeles bare er på beskjedne 7-29 % (1;10). Men hva har helsevesenet å tilby pasientene 

med metastatisk sykdom, de som utgjør den største andelen av gruppen med pancreaskreft 

(3)?  

Om lag 10 til 25 % av den palliative pancreaskreft-populasjonen som helhet behandles med 

cytostatika (15). Trolig er andelen enda lavere blant pasientene med metastatisk sykdom. 

Gemcitabin, en nukleosidanalog som fosforyleres før inkorporering i DNA, med hemming av 
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DNA-syntesen som følge (16), har vært standardbehandling siden omlag 1997 (16;17). Dette 

er nå i endring, blant annet med det nye kombinasjonskjemoterapiregimet FOLFIRINOX, 

bestående av leukovorin/folsyre (FOL), fluorouracil (F), irinotekan (IRIN) og oksaliplatin 

(OX) (17). Spørsmålet er hvorvidt FOLFIRINOX, og andre nye regimer, representerer et stort 

eller lite fremskritt for pasientene.  

Kombinasjonen av dårlig prognose og få resektable pasienter har resultert i forsøk på såkalt 

«tumor debulking», hvor deler av tumor fjernes uten kurativ intensjon, også kalt planlagt 

palliativ R2-reseksjon (5). En systematisk oversikt og metaanalyse av Gillen et al. (5) 

konkluderer med at dette ikke er ønskelig på grunn av økt morbiditet og mortalitet 

sammenliknet med palliativ bypass.  De senere år er det også utført flere studier der man ser 

på effekten av intensjonell R0-reseksjon av primærtumor og metastatisk sykdom (2-4;14). 

Dette er omstridt og et område som det foreligger lite forskning på. Men med tanke på hva vi 

vet om dagens behandlingsalternativer, er det desto viktigere å stille spørsmål ved gjeldende 

praksis. Kan det tenkes at kirurgisk reseksjon, kombinert med andre behandlingsmodaliteter, 

kan øke overlevelsen hos utvalgte pasienter med metastatisk pancreaskreft?  

Forventet levetid ved metastatisk sykdom er kort, mellom tre og seks måneder (18). I løpet av 

denne tiden utvikler de fleste smerter, vekttap og ikterus (13). Et svært viktig mål med 

behandlingen, uansett hva den består i, blir derfor best mulig symptomkontroll og 

optimalisering av livskvaliteten. Studier har vist at leger og pasienter vurderer livskvalitet 

forskjellig (19), og det er derfor viktig at pasientene selv får anledning til å si sin mening.  For 

hva man eventuelt kan oppnå i økt levetid som følge av ny behandling, må hele tiden ses i 

forhold til livskvaliteten i den forventede levetiden.  
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3 Problemstilling 

 

I denne oppgaven vil jeg presentere en oversikt over de ulike behandlingsmulighetene som 

finnes for metastatisk pancreaskreft, med fokus på kirurgi, kjemoterapi og endoskopi. Jeg 

ønsker spesielt å avklare hva radikal reseksjon av primærtumor og metastase(r) har å si for 

overlevelsen. Komplikasjoner og livskvalitet er også sentralt. De samme endepunktene 

belyses når jeg undersøker hvilke kjemoterapiregimer man har å spille på ved metastatisk 

pancreaskreft. 

Endoskopiske prosedyrer, som innlegging av stent grunnet obstruksjon i galleveier eller 

duodeneum, er ofte å foretrekke fremfor standard kirurgisk palliasjon, og vil også adresseres 

kort.  

Oppgaven blir ganske bred, men siden både kjemoterapi og endoskopi, og eventuelt kirurgi, 

kan være aktuelt for pasientene, er det mest naturlig å se de ulike behandlingstypene i 

sammenheng. 
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4 Definisjoner 

 

 R0-reseksjon tilsvarer komplett fjerning av tumor (mikroskopisk frie 

reseksjonsrender), R1-reseksjon mikroskopisk residualtumor (makroskopisk frie 

reseksjonsrender) og R2-reseksjon makroskopisk residualtumor (20). 

 Avansert pancreaskreft 

o Lokalavansert sykdom: peripancreatisk sykdom, fravær av fjernmetastaser 

(21). Grad av lokal infiltrasjon avgjør om reseksjon er mulig.  

o Metastatisk sykdom 

 Periampullær kreft: primært cholangiokarsinom, adenokarsinom i ampulla Vateri og 

duodenum (12). 

 Overall survival: inkluderer to dødsårsaker, kreftdød og død av annen årsak. Med 

mindre annet presiseres, bruker jeg overlevelse om overall survival i oppgaven. 

 ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group. ECOG-status gir en beskrivelse av 

pasientens funksjonsevne (0 – ingen funksjonsbegrensninger, 1 – kan utføre lettere 

oppgaver/aktiviteter selv, 2 – oppegående >50 % av våken tid på døgnet, 3 - 

sengeliggende/i stol >50 % av våken tid på døgnet, 4 – sengeliggende, avhengig av 

hjelp, 5 - død) (22). 

 «Adverse event», definert som ethvert unormalt klinisk funn som er assosiert med 

kreftbehandling (23). 

o Grad 1: mild (asymptomatisk eller med milde symptomer, kun behov for 

observasjon, intervensjon ikke indisert) 

o Grad 2: moderat (minimal, lokal eller ikke-invasiv intervensjon indisert) 

o Grad 3: alvorlig, men ikke øyeblikkelig livstruende (innleggelse eller 

ytterligere liggedøgn på sykehus)  

o Grad 4: livstruende konsekvenser (umiddelbar intervensjon) 

 EORTC QLQ-C30 = European Organization for the Research and Treatment of 

Cancer Quality of Life Questionnaire C-30. Et spørreskjema som på en god måte 

dekker de viktigste problemene og symptomene hos pasienter med metastatisk 

pancreaskreft. Skjemaet evaluerer fem funksjoner (fysisk, rolle, kognitiv, emosjonell, 

sosial), ni symptomer (fatigue, smerte, kvalme og oppkast, dyspné, tap av appetitt, 

insomni, obstipasjon, diaré, økonomiske vansker), samt generell helse – «global health 

status» (24). 
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5 Metode 

 

Jeg har foretatt systematiske søk i PubMed og McMaster Pluss/pyramidesøk via 

helsebiblioteket.no. Søkene ble hovedsakelig utført i juni-august 2012, deretter gjentatt i 

januar 2014. Artiklene som handler om endoskopi ble kun søkt opp i 2014.   

5.1 Litteratursøk 

Søk i PubMed 

Kirurgi: Ulike kombinasjoner av følgende søkeord: pancreatic cancer, pancreatic neoplasm, 

adenocarcinoma, metastasis, hepatic metastasis, surgery, surgical treatment. For å begrense 

søket huket jeg av for “abstract available, “humans” og for artikler publisert i løpet av de siste 

ti år. Jeg leste gjennom abstracts og valgte ut de få artiklene som var relevante for oppgaven. 

Følgende artikler ble ekskludert: case reports, færre enn ti inkluderte pasienter, hovedfokus på 

ablasjonsbehandling, mange ulike kreftformer i mage-tarmtraktus inkludert i samme studie, 

samt mucinøse, serøse eller nevroendokrine tumores.  

Kjemoterapi: Siden det finnes svært mange artikler på dette området, spisset jeg søkene mot 

de mest relevante artiklene som ble nevnt i UpToDate’s “chemotherapy for advanced 

exocrine pancreatic cancer”. Også veileder anbefalte artiklene av Conroy (2009) og Gourgou-

Bourgade (2011). 

Endoskopi: Følgende søkeord ble anvendt: “advanced pancreatic cancer“, “biliary 

obstruction“ og “duodenal obstruction“. For å få tak i den mest oppdaterte kunnskapen, søkte 

jeg kun etter artikler publisert siste tre år. 

Jeg gjennomgikk til slutt de mest relevante artiklenes referanselister for å få tak i utdypende 

informasjon.  

Søk i McMaster Pluss 

Følgende søkeord ble anvendt: “pancreatic cancer palliation”, “pancreatic cancer 

chemotherapy”, “pancreatic cancer surgery” og “pancreatic cancer endoscopic stenting”. 
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5.2 Artikkeloversikt 

Jeg satt igjen med totalt 15 artikler jeg ønsket å se nærmere på i oppgaven, se tabell nedenfor. 

Jeg har også benyttet meg av andre artikler som søkene og gjennomgang av referanselister ga 

meg, uten å gå like mye i dybden på disse. Helsedirektoratets “Nasjonalt handlingsprogram 

med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med pancreaskreft“ 

(2014) har også vært til hjelp. 

 

År Forfatter Karakteristika Antall pasienter 

Kirurgi 

2006 Shrikhande Retrospektiv studie 29 

2007 Gleisner Retrospektiv studie 22 

2010 Seelig Retrospektiv studie 20 

2010 Dünschede Retrospektiv studie 23 

2008 Michalski Systematisk oversikt  

Kjemoterapi 

2007 Moore Randomisert, kontrollert (RCT) 569 

2009 Cunningham RCT 533 

2009 Conroy RCT 342 

2011 Gourgou-Bourgade RCT 342 

2013 Von Hoff RCT 861 

Endoskopi og bypass – obstruksjon galleveier og/eller duodenum 

2012 Coté Oversiktsartikkel  

2013 Sarkaria Oversiktsartikkel  

2012 Larssen Prospektiv studie 17 

2013 Adler Retningslinje (UpToDate)  

2014 Castillo Retningslinje (UpToDate)  
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6 Resultater 

 

6.1 Reseksjon av primærtumor og metastaser 

 «Is resection of periampullary or pancreatic adenocarcinoma with synchronous hepatic 

metastasis justified? (Gleisner et al. 2007) 

Datamateriale fra 1995 til 2005 som omhandler 1563 pasienter resesert for periampullært 

karsinom eller adenokarsinom i pancreas er gjennomgått. Totalt 22 pasientene fikk samtidig 

utført reseksjon for én eller flere levermetastaser, 17 av disse hadde pancreaskreft. For å 

vurdere de relative prognostiske effektene av simultan reseksjon, sammenliknet man 

morbiditet, mortalitet og overlevelse i de følgende tre gruppene: 

 Reseksjonsgruppe: reseksjon av primærtumor og levermetastaser. R0-reseksjon i lever 

hos 68 %, R1-reseksjon hos 32 %. 

 Reseksjonskontroller: reseksjon av primærtumor, ikke levermetastaser til stede  

 Palliasjonskontroller: standard kirurgisk palliasjon (dobbel bypass, dvs. 

hepaticojejunostomi og gastrojejunostomi), levermetastaser til stede  

Gruppene er sammenliknbare med hensyn på prosedyre (68 % pancreaticoduodenektomi og 

32 % distal pancreatektomi i begge grupper), tumors lokalisasjon og størrelse, 

lymfeknutesykdom, alder og kjønn. Totalt sju pasienter fikk adjuvant kjemoterapi, av disse 

hadde seks stykker pancreaskreft (fikk enten 5-fluorouracil eller gemcitabin).  

Morbiditet og mortalitet 

Perioperativ komplikasjonsrate på 45,5 %, totalt 15 komplikasjoner hos 10 pasienter. Av 

pancreasspesifikke komplikasjoner nevnes forsinket ventrikkeltømming (9,1 %), 

pancreasfistel (9,1 %), skade på vena mesenterica superior (4,5 %)) og postoperativ blødning 

(4,5 %). En pasient utviklet perihepatisk abscess, sepsis og multiorgansvikt, og døde 17. 

postoperative dag.  

Den postoperative komplikasjonsraten for reseksjonsgruppen og reseksjonskontrollene var 

sammenliknbar, henholdsvis 45,5 % og 47,7 % (P=1.00), dog lavere for de palliative 

kontrollene, 16,7 % (P<0.001). Operasjonstiden var kortere og blodtapet mindre for 

palliasjonskontrollene enn for reseksjonsgruppen (P<0,002 og P<0,001), men verdiene var 

sammenliknbare for reseksjonsgruppen og reseksjonskontrollene. Det var en tendens til 
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høyere 30-dagers postoperativ mortalitet i reseksjonsgruppen (9,1 %) sammenliknet med 

reseksjonskontrollene (4,5 %) og palliasjonskontrollene (3,0 %) – men ikke statistisk 

signifikant (P-verdi ikke oppgitt). 

Overlevelse 

Statistisk signifikant forskjell i median overlevelse mellom reseksjonsgruppen og 

reseksjonskontrollene, henholdsvis 5,9 måneder og 14,1 måneder (P<0.001). Overlevelsen i 

reseksjonsgruppen var ikke videre forskjellig fra overlevelsen hos palliasjonskontrollene, 5,6 

måneder (P=0.46). 1- og 3-årsoverlevelse på 13,3 % og 6,7 % i reseksjonsgruppen, 9,2 % og 0 

% blant palliasjonskontrollene, betydelig høyere hos reseksjonskontrollene. 

Forfatternes konklusjon: Selv hos nøye utvalgte pasienter gir ikke simultan reseksjon av 

periampullær kreft eller adenokarsinom i pancreas og synkrone levermetastaser bedre 

langtidsoverlevelse hos majoriteten av pasientene. Inngrepet ser ikke ut til å være berettiget.  

 “Pancreatic resections for advanced M1-pancreatic carcinoma: the value of 

synchronous metastasectomy (Seelig et al. 2010) 

Dette er en retrospektiv evaluering av totalt 20 pasienter som gjennomgikk reseksjon av 

primært adenokarsinom i pancreas kombinert med reseksjon av metastase(r), enten til lever 

(14 pasienter), peritoneum (4), mesocolon transversum (1) eller omentum majus (2), seks 

pasienter hadde metastaser på mer enn ett sted. Disse pasientene utgjør M1-gruppen.  

Følgende inngrep ble utført: pancreaticoduodenektomi (50 %), distal reseksjon (40 %) og total 

pancreatektomi (10 %). Man oppnådde R0/R1-reseksjon hos 11 pasienter, R2-reseksjon hos 

de resterende grunnet gjenværende metastatisk sykdom i lever. Pasientene ble sammenliknet 

med en like stor, matchet kontrollgruppe (tumorlokalisasjon, alder) med adenokarsinom i 

pancreas grad IIb eller III som gjennomgikk pancreaticoduodenektomi eller distal 

pancreasreseksjon. Disse utgjør M0-gruppen. 

Alle pasientene mottok postoperativ kjemoterapi. To stykker fikk også neoadjuvant 

radiokjemoterapi. 

Morbiditet og mortalitet 

Det var ingen perioperative dødsfall (mortalitet definert som død i løpet av 30 dager etter 

inngrepet). I M1-gruppen oppsto komplikasjoner hos 45 % av pasientene, mot 50 % i M0-

gruppen (P=0.76), ikke oppgitt hva slags. Blodtap på median 1000 mL i M1-gruppen, median 

1400 mL i M0-gruppen (P=0.32).  
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Overlevelse 

Median postoperativ overlevelse på 10,7 måneder (intervall 2,6-37,8 måneder), ikke 

signifikant forskjellig fra 15,6 måneder overlevelse i kontrollgruppen (P=0.11). Alle dødsfall 

skyldtes tilbakefall av kreft. Ikke statistisk signifikant forskjell i overlevelse mellom 

pasientene med levermetastaser eller metastaser andre steder, henholdsvis 11 og 14,1 måneder 

(P=0.62). 

Forfatternes konklusjon: Reseksjon av adenokarsinom i pancreas kombinert med synkron 

metastasektomi kan utføres på en trygg måte hos nøye utvalgte pasienter. 

“Pancreatic resection for M1 pancreatic ductal adenocarcinoma” (Shrikhande et al. 

2006) 

I en database over 550 kirurgiske eksplorasjoner som ble gjort ved primært duktalt 

adenokarsinom i pancreas i tidsrommet oktober 2001 - juli 2005, hvor 316 gjennomgikk en 

R0/R1-reseksjon, har man blant disse R0/R1-reseserte retrospektivt identifisert 29 pasienter 

som gjennomgikk komplett pancreasreseksjon kombinert med reseksjon av metastatisk 

sykdom. Metastasene var enten lokalisert til aortocavale lymfeknuter (11 pasienter), 

peritoneum (5), lever (11) eller tykktarmskrøset (3), én pasient hadde metastatisk sykdom 

både i lymfeknuter og lever. Denne gruppen kalles R0/R1 M1. Følgende inngrep ble utført: 

pancreaticoduodenektomi (62 %), distal pancreatektomi (31 %) og total pancreatektomi (6,9 

%). Til sammenlikning brukte man data fra 287 pasienter med R0/R1-sykdom (M0) og data 

fra 118 pasienter som hadde levermetastaser, men som ikke gjennomgikk reseksjon  (M1).  

23 av 29 pasienter (R0/R1 M1) fikk adjuvant behandling, enten som radiokjemoterapi (1 

pasient), gemcitabin (13), fluorouracil (6), kun eksperimentell tumorvaksine (2) eller 

behandling uten ytterligere spesifikasjoner (1). Totalt seks pasienter mottok ikke adjuvant 

behandling grunnet dårlig allmenntilstand eller etter pasientens ønske. En pasient fikk 

neoadjuvant radiokjemoterapi. 

Morbiditet og mortalitet 

24,1 % av pasientene som gjennomgikk synkron metastasektomi (R0/R1 M1) fikk kirurgiske 

komplikasjoner: én forsinket ventrikkeltømming (konservativt løst), to intraabdominal 

abscess, én postoperativ blødning og forsinket ventrikkeltømming, og to pancreasfistel. 18 i 

behov av relaparotomi (6,3 %). I kontrollgruppen (M0), oppsto det kirurgiske komplikasjoner 

i 24,4 % av tilfellene. To var i behov av relaparotomi (6,9 %), en på grunn av blødning og en 

på grunn av pancreasfistel og tegn på lokal peritonitt. Verken forskjellene i komplikasjonsrate 
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eller behovet for relaparotomi nådde statistisk signifikans. Blodtapet var sammenliknbart i 

begge grupper. Ingen i R0/R1 M1-guppen døde i løpet av 30 dager, mot 4,2 % av M0-

pasientene.  Forskjellen var ikke statistisk signifikant (P=0.611). 

Overlevelse 

Estimert median overlevelse i R0/R1 M1-gruppen på 13,8 måneder (95 % CI 11.4-20.5).  

Blant pasientene som mottok adjuvant behandling steg dette til 15,8 måneder. Estimert ettårs 

overlevelsesrate angis til 58,9 % (95 % CI 34.8-76.7).  Pasientene med lymfeknutemetastaser 

(interaortocaval) hadde lengre median overlevelse enn de med metastaser i peritoneum, andre 

lokalisasjoner eller lever, henholdsvis 27 måneder (95 % CI 9.6-27.0), 12,9 måneder (95 % CI 

7.2-20.5), 11,4 måneder (95 % CI 7.8-16.5). Forskjellen var ikke statistisk signifikant. 

Forskjellen i overlevelse mellom pasientene i R0/R1 M1-gruppen som hadde levermetastaser 

og M1-gruppen nådde statistisk signifikans (P=0.038), med median overlevelse på 11,4 

måneder (95 % CI 7.8-16.5) i R0/R1 M1-gruppen sammenliknet med 5,9 måneder (95 % CI 

5.4-7.6) i M1-gruppen. 

Forfatternes konklusjon: Man kan, med akseptabel sikkerhet, gjøre reseksjon av primærtumor 

og synkrone metastaser på nøye utvalgte pasienter. Overlevelsen etter resesjon av 

interaortokavale lymfeknuterer er sammenliknbar med den man ser ved lymfeknutespredning 

som ikke utgjør M1-sykdom. Metastaser i lever og peritoneum kan ikke anbefales på generelt 

grunnlag før kontrollerte studier er utført. 

“Treatment of metachronous and simultaneous liver metastases of pancreatic cancer” 

(Dünschede et al. 2010) 

Målet er å sammenlikne kirurgisk behandling ved pancreaskreft med levermetastaser med 

gemcitabinbehandling. I en database over 193 pasienter med pancreaskreft har forfatterne 

identifisert pasientene som kun hadde levermetastaser (synkrone eller metakrone), og der det 

var sannsynlig med R0-reseksjon av primærtumor og/eller levermetastasene. Kun pasienter 

med duktalt adenokarsinom er inkludert. 

 Gruppe I: 14 pasienter med synkron metastatisk sykdom. 9 gjennomgikk reseksjon, 3 

partielle pancreaticoduodenektomier og 6 distale reseksjoner. (R0-reseksjon i pancreas 

hos alle pasientene, R0 i lever hos åtte av ni), mens de resterende fem fikk gemcitabin. 

 Gruppe II: 9 pasienter med metakron sykdom. Leverreseksjon utført hos fire (R0 hos 

alle), og fem fikk gemcitabin. Totalt fire pasienter i gruppe II hadde fått kjemoterapi 

etter reseksjon av primærtumor. 
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Morbiditet og mortalitet 

33 % av pasientene i gruppe I utviklet postoperative komplikasjoner, ikke oppgitt hva slags 

komplikasjoner det dreier seg om. Mortalitetsrate 0 %. I gruppe II opplyses morbiditet- og 

mortalitetsrate å være lik null.  

Overlevelse 

I gruppe I fant man en median overlevelse på 8 måneder (4-16 måneder) ved reseksjon, 11 

måneder (10-12 måneder) med gemitabin. P-verdi ikke oppgitt. I gruppe II var denne 

overlevelsen signifikant høyere i reseksjonsgruppen, 31 måneder (20-51 måneder), 

sammenliknet med 11 måneder (8-19 måneder) i gemicitabingruppen (P<0.05). 

Forfatternes konklusjon: Det konkluderes med at kirurgi som eneste behandlingsalternativ 

ved synkron metastatisk sykdom ikke kan anbefales, men at reseksjon av metakrone 

levermetastaser kan bedre overlevelsen hos nøye utvalgte pasienter. 

 

«Resection of primary pancreatic cancer and liver metastasis: a systematic review» 

(Michalski et al. 2008)  

Denne systematiske oversikten baserer seg på tre case reports og 18 studier som inkluderer 

mindre enn ti pasienter. Siden 1982 har kun tre større studier (ti eller flere pasienter) om 

temaet blitt publisert. Case reports der forskjellig behandling, synkron og metakron sykdom er 

tilfellet gjør det vanskelig å konkludere. To av pasientene var i live etter henholdsvis seks og 

sju år, mens de to resterende døde etter om lag to og et halvt år. De 18 studiene omfatter til 

sammen 103 pasienter. Noen inkluderte både kurative og palliative reseksjoner. De fleste 

forfatterne konkluderer med at metastasektomi ved synkron eller metakron sykdom, 

kombinert med pancreasreseksjon, er en trygg prosedyre med lav intra/perioperativ mortalitet 

(0-20 %). Morbiditetsratene varierer mellom 8 % og 38 %, Noen studier viste at et kort 

sykdomsfritt intervall var assosiert med dårlige prognose, andre ikke. Verken alder, kjønn, 

metastasenes størrelse eller lokalisasjon, type hepatektomi eller blodtransfusjoner påvirket 

overlevelsen. De tre større studiene er av Takada (1997), Klempnauer (1996) og Shrikhande 

(2007). Sistnevnte har blitt presentert tidligere i dette kapittelet, de to siste refereres kort her: 

 Takada et al.(1997): Ingen signifikant forskjell i utfall ved metastasektomi eller 

palliativ bypass. Alle pasientene (11 stykker) døde av multiple, residiverende 

levermetastaser innen ett år. 
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 Klempnauer et al. (1996): Median overlevelse på 8,3 måneder etter reseksjon av 

synkrone levermetastaser med kurativ intensjon, median overlevelse på 5,8 måneder 

ved metakron sykdom. R0-reseksjon i 18 av 23 tilfeller (alle med metakron sykdom). 

Lav morbiditet og mortalitet (26 og 4,3 %). Det ble konkludert med at slike 

reseksjoner kan utføres på en trygg måte, men at det behøves kriterier for å kunne 

velge ut de pasientene som mest sannsynlig har nytte av inngrepet. 

Forfatternes konklusjon: Metastasektomi ved pancreaskreft er teknisk mulig, og gjennom 

riktig seleksjon av pasientene kan det gjennomføres med lav operasjonsrisiko. Overlevelsen 

etter simultan reseksjon av en eller få levermetastaser synes å være sammenliknbar med 

overlevelsen hos pasienter uten tegn til metastatisk sykdom.  

6.2 Palliativ kjemoterapi  

På bakgrunn av Burris et al. sin studie fra 1997 (25), hvor 126 pasienter med avansert 

pancreaskreft ble randomisert til fluorouracil (5-FU) eller gemcitabin, har gemcitabin blitt 

standard behandling for de pasientene som er kandidater for kjemoterapi. Først og fremst ga 

gemcitabinbehandlingen en klinisk bedring hos 23,8 % av pasientene, mot 4,8 % av 5-FU-

pasientene. Effekten var særlig god på smerter, vekttap og allmenntilstand. En beskjeden 

økning i median overlevelse, drøyt en måned, ble også vist (fra 4,4 måneder med 5-FU til 5,7 

måneder med gemcitabin). Behandlingen ble godt tolerert av de fleste – et viktig 

tilleggspoeng. 

Ulike medikamenter har siden blitt sammenliknet med, og kombinert med, gemcitabin. 

Mange fase II-studier har vist lovende resultater, men de fleste større fase III-studiene som er 

utført, har ikke vist signifikant bedring i overlevelse (26). Visse unntak finnes: en studie av 

Moore et al. (27), Conroy et al. (17) og Von Hoff et al. (26). Moores studie med erlotinib, 

som hemmer EGF-reseptoren (16), en reseptor som ofte overuttrykkes i kreftsvulster i 

pancreas og er assosiert med forverret prognose (27), er såkalt «molecular targeted therapy». 

Studien omtales likevel i dette kapittelet. Cunningham et al. sin studie viste ikke signifikant 

bedre overlevelse, men nevnes i dette kapittelet fordi behandlingen står i UpToDate sine 

retningslinjer (28). 
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«Erlotinibe plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with 

advanced pancreatic cancer: a phase III trial» (Moore et al. 2007)  

569 pasienter med ikke-resektabel, lokalavansert eller metastatisk sykdom ble randomisert til 

enten gemcitabin alene, eller en kombinasjon av gemcitabin og erlotinib. Om lag 75 % i 

begge grupper hadde fjernmetastaser. Det primære endepunktet var overlevelse. 6,7 % i 

erlotinibgruppen hadde gjennomgått reseksjon av primærtumor, 10,2 % i gemcitabingruppen. 

 

Overlevelse og responsrate 

Median overlevelse: signifikant økning for pasientene som fikk kombinasjonen av gemcitabin 

og erlotinib, 6,2 måneder, versus 5,9 måneder i gemcitabingruppen (HR = 0,82, 95 % CI 0.69-

0.99, P=0.038). Ettårsoverlevelse: bedring på 23 % med kombinasjon av gemcitabin og 

erlotinib, kontra 17 % ved kun gemcitabin. Progresjonsfri overlevelse: signifikant lenger med 

kombinasjonen erlotinib og gemcitabin. Responsrate (komplett og partiell respons): 8,6 %  

med erlotinib og gemcitabin, 8 % med kun gemcitabin. 

 

Morbiditet og mortalitet 

Høyere insidens av utslett, diaré, infeksjon og stomatitt i blant pasientene som fikk erlotinib 

og gemcitabin, men de fleste var grad 1 eller 2. Totalt seks dødsfall, alle i erlotinib-

gemcitabingruppen, to på grunn av behandlingskomplikasjoner (interstitiell pneumonitt og 

sepsis) og fire grunnet en kombinasjon av kreftsykdommen og komplikasjoner til 

behandlingen (intersitiell pneumonitt, sepsis, cerebrovaskulær hendelse, nøytropen sepsis). 

Åtte fikk intersititell lungesykdom (ILD)-liknende syndrom, sju av disse mottok erlotinib og 

gemcitabin. Nøytropeni og trombocytopeni likt fordelt mellom de to gruppene, henholdsvis 

om lag 25 % og 10 %. 

 

Livskvalitet 

Analyse basert på 376 pasienter. Lik compliance, mer enn 64 % fylte ut spørreskjemaene før 

sykdomsprogresjon i de to gruppene. Livskvalitet ble målt hver fjerde uke til 

sykdomsprogresjon. Signifikant forverring av diaré med erlotinb og gemcitabin (P<0.001), 

ellers ikke signifikant forskjell på andre spesifikke områder eller for generell livskvalitet. 

 

Forfatternes konklusjon: Dette er den første randomiserte fase III-studien som har vist 

statistisk signifikant bedring i overlevelse hos pasienter med avansert panceaskreft ved å 

legge til et medikament til gemcitabin. 
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«Phase III Randomized Comparison of Gemcitabine Versus Gemcitabine Plus 

Capecitabine in Patients With Advanced Pancreatic Cancer» (Cunningham et al. 2009)  

533 pasienter med ubehandlet lokalavansert eller metastatisk pancreaskreft ble randomisert til 

gemcitabin eller gemcitabin og kapecitabin. Endepunktet var overlevelse. Pasientene hadde 

ikke fått kjemoterapi eller stråling for sin pancreaskreft tidligere. Forfatterne lagde også en 

metaanalyse basert på denne og to tilsvarende studier av Herrmann et al. (2007) og 

Scheithauer et al. (2003). 

 

Overlevelse or responsrate 

Behandling med kapecitabin og gemcitabin viser en tendens mot bedre overlevelse, med 

median overlevelse på 7,1 måneder kontra 6,2 måneder med kun gemcitabin (HR 0.86,  95% 

CI 0.72 - 1.02, P=0.08). Bedringen i objektiv responsrate (19,1 % kontra 12,4 %) og 

progresjonsfri overlevelse er signifikant (P-verdier hhv.0.034 og 0.004). Metaanalysen viste 

en overlevelsesfordel for pasientene som fikk kapecitabin og gemcitabin (HR 0.86, 95 % CI 

0.75-0.98, P=0.02). 

 

Morbiditet og mortalitet 

Kombinasjonen av gemcitabin og kapecitabin ga mer nøytropeni, men ikke flere pasienter 

med febril nøytropeni. Graden av kvalme, oppkast, diaré og stomatitt var sammenliknbar 

mellom de to gruppene. Hånd-fotsyndrom forekom hyppigere med kapecitabin og gemcitabin, 

men kun 4 % av tilfellene var av grad 3-4.  

 

Livskvalitet 

474 pasienter (89 %) fylte ut totalt 1072 spørreskjermaer (QLQ), 456 av disse (96 %) hadde 

fylt ut skjemaer ved baseline. Tillegg av kapecitabin til gemcitabin resulterte ikke i redusert 

livskvalitet hos pasientene. 

 

Forfatternes konklusjon: Kombinasjonen av gemcitabin og kapecitabin bør vurderes som et av 

førstelinjealternativene ved lokalavansert og metastatisk pancreaskreft. 
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«FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer» (Conroy et al. 

2009) og «Impact of FOLFIRINOX compared with gemcitabine on quality of life in 

patients with metastatic pancreatic cancer» (Gourgou-Bourgade et al. 2011)  

I Conroys studie (17) ble 342 pasienter med metastatisk pancreaskreft randomisert til 

FOLFIRINOX eller gemcitabin. Om  lag 38 % hadde primærtumor i caput, og levermetastaser 

var det vanligste (87,6 %). Det primære endepunktet var overlevelse. Kjemoterapi i seks 

måneder ble anbefalt for pasientene som responderte på behandlingen, og pasientene ble fulgt 

opp hver tredje måned frem til død.  Filgrastim, en G-CSF-analog som hovedsakelig 

stimulerer dannelsen av nøytrofile granulocytter (29), ble gitt til 42,5 % av FOLFIRINOX-

gruppen og til 5,3 % i gemcitabingruppen (P<0.001). 

 

Pasientenes livskvalitet ble også undersøkt ved hjelp av EORTC QLQ-C30. Resultatene ble 

publisert i en egen artikkel (24). Pasientene fylte ut skjemaet før randomisering og hver annen 

uke frem til progresjon. Svarene ble omgjort til en score fra 0 til 100, der høy score indikerte 

stor symptombyrde, eller god funksjonsevne eller generell livskvalitet. Svarprosenten var til å 

begynne med høy, over 90 %. Ikke uventet sank andelen spørreskjemaer som kunne evalueres 

etter den seks måneder lange behandlingsperioden, dog likt for begge grupper, og over tid 

varierte svarprosenten mellom 40 % og 95 %. 

Overlevelse og responsrate 

Median overlevelse var 11,1 måneder i FOLFIRINOX-gruppen, sammenliknet med 6,8 

måneder i gemcitabingruppen. Resultatene sammenfattes i tabell 1. Responsrate defineres 

som pasientene med komplett eller partiell respons, mens pasientene som oppnådde 

sykdomskontroll også omfatter de med stabil sykdom. 

Tabell 1 (m=måneder) 

 FOLFIRINOX Gemcitabin P-verdi 

Median overlevelse (m) 11.1 (95 % CI 9.0-13.1) 6.8 (95 % CI 5.5-7.6) <0.001 

Overlevelsesrate, 6, 12, 18 m. 

(%) 

75.9,  48.8,  18.6  

 

57.6,  20.6,  6.0  

Median progresjonsfri 

overlevelse (m) 

6.4 (95 % CI 5.5-7.2) 3.3 (95 % CI 2.2-3.6)   <0.001 

Progresjonsfri overlevelses-rate, 

6, 12, 18 m. (%) 

52.8,  12.1,  3.3  17.2,  3,5,  0  

Objektiv responsrate (%) 31,6 9,4   

Sykdomskontroll (%) 70,2  50,9  



18 
 

Morbiditet og mortalitet 

To pasienter døde av behandlingsrelaterte årsaker, én av febril nøytropeni i FOLFIRINOX-

gruppen, og én av hjertesvikt i gemcitabingruppen. De vanligste uønskede hendelsene av grad 

3 og 4 (rammet mer enn 5 % av pasientene), presenteres i tabell 2. I tillegg fikk 11,4 % i 

FOLFIRINOX-gruppen alopeci grad 2, mot 1,2 % i gemcitabingruppen (P<0.001). Det ble 

ikke observert cholangitt.  

Tabell 2 

Hendelser (%) FOLFIRINOX Gemcitabin P-verdi 

Hematologiske     

Nøytropeni 46 21 <0,001 

Febril nøytropeni 5.4 1.2 0.03 

Trombocytopeni 9.1 3.6 0.04 

Anemi 7.8 6.0 Ikke signifikant 

Ikke-hematologiske    

Fatigue 24 18 Ikke signifikant 

Oppkast 15 8.3 Ikke signifikant 

Sensorisk nevropati 9.0 0 <0.001 

Stigning i ALAT 7.3 21 <0.001 

Tromboembolisme 6.6 4.1 Ikke signifikant 

 

Livskvalitet 

Ingen signifikant forskjell mellom de to gruppene ved oppstart. Pasientene scoret høyt på 

funksjon. Av symptomer var smerte, insomni, anoreksi, obstipasjon og fatigue mest uttalt. 

Over tid ser man ser en statistisk signifikant bedring i generell helse i FOLFIRINOX-gruppen 

(P<0.001), samt bedring i emosjonell fungering (P<0.001) og nedgang i smerte, insomni, 

anoreksi og obstipasjon i begge grupper. Signifikant økning i diaré i FOLFIRINOX-gruppen 

de to første behandlingsmånedene. Såkalt «time until definitive deterioration (TUDD)», var 

signifikant lenger med FOLFIRINOX både når det gjaldt generell helse, alle 

funksjonsområdene og seks symptomer (fatigue, kvalme/oppkast, smerte, dyspné, anoreksi, 

obstipasjon). Etter seks måneder så man en definitiv nedgang i generell helse hos 31 % av 

FOLFIRINOX-pasientene og 68 % av gemcitabin-pasientene. 

 

Forfatternes konklusjon: FOLFIRINOX viste en signifikant økning i overlevelse – median 

overlevelse økte med 4,3 måneder, men med høyere toksisitet enn gemcitabin. Forfatterne 
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anser behandlingen som et alternativ for pasienter med metastatisk pancreaskreft og alder 

under 76 år, ECOG-status 0 eller 1, ingen iskemisk hjertesykdom og normale eller omtrent 

normale bilirubinverdier. På tross av den økte toksisiteten ses en signifikant reduksjon i 

livskvalitetssvekkelse blant FOLFIRINOX-pasientene. 

«Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine» (Von 

Hoff et al. 2013)  

Denne studien er en multinasjonal RCT med 861 pasienter med metastatisk pancreaskreft. 

Pasientene ble randomisert til nab-paklitaxel og gemcitabin eller kun gemcitabin. 44 % hadde 

tumor i caput, og levermetastaser var det vanligste (85 %). Overlevelse er det primære 

endepunktet, sekundære endepunkter er progresjonsfri overlevelse og responsrate. I tillegg så 

man på graden av komplikasjoner.  3 % av pasientene i nab-paklitaxelgruppen fikk 

vekstfaktor, 1 % i gemcitabingruppen. 

 

Overlevelse og behandlingsrespons 

Median overlevelse på 8,5 måneder i nab-paklitaxel pluss gemcitabin-gruppen, mot 6,7 

måneder i gemcitabingruppen. Også for de andre parametrene peker resultatene i favør av 

nab-paklitaxel, se tabell 3. 

Morbiditet og mortalitet 

Totalt sett ble fatigue (54 %), alopeci (50 %) og kvalme (49 %) hyppigst rapportert. 

Nøytropeni, leukopeni, fatigue og perifer nevropati forekom oftere i nab-paklitaxelgruppen. 

Tabell 3 (m=måneder) 

 Nab-paklitaxel + 

gemcitabin 

Gemcitabin P-verdi 

Median overlevelse (m) 8.5 (95 % CI 7.9-9.5) 6.7 (95% CI 6.0-7.2) <0.001 

Overlevelsesrate 6, 12, 18, 24 m  (%) 67, 35, 16, 9 

 

55, 22, 9, 4 Hhv. <0.001, <0.001, 

0.008, 0.02 

Median progresjonsfri overlevelse 

(m) 

5.5 (95 % CI 4.5-5.9) 3.7 (95% CI 3.6-4.0) <0.001 

Progresjonsfri overlevelsesrate 6, 12 

m (%) 

44, 16 25, 9  

Responsrate (%), independent review 23  

 

7 <0.001 

Responsrate (%), investigator 

assessment 

29 

 

8 <0.001 
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Størst var forskjellen i forekomst av nevropati, og 8 % kunne ikke lenger kontinuere 

behandling med nab-paklitaxel pga. dette. Sepsis og pneumonitt ble dessuten rapportert oftere 

i nab-paklitaxelgruppen. Se tabell 4 for komplikasjoner av grad 3 eller høyere. 

Tabell 4 

Hendelser (%) Nab-paklitaxel Gemcitabin 

«Adverse events» som førte til dødsfall 4 4 

Sepsis 5 2 

Pneumonitt 4 1 

Hematologiske, grad > 3   

Nøytropeni 38 27 

Leukopeni 31 16 

Trombocytopeni 13 9 

Anemi  13 12 

Febril nøytropeni 3 1 

Ikke-hematologiske, grad > 3   

Fatigue 17 7 

Perifer nevropati 17 1 

Diaré 6 1 

 

Forfatternes konklusjon: Lenger overlevelse ses ved bruk av nab-paklitaxel kombinert med 

gemcitabin, men kombinasjonen gir økt forekomst av komplikasjoner, spesielt perifer 

nevropati. Manglende vurdering av livskvalitet en begrensning ved studien. 

6.3 Endoskopisk palliasjon og kirurgisk bypass 

Ikterus og kløe, ernæringsproblemer og smerter forekommer hyppig hos pasientene med 

pancreaskreft. Symptomene vil ofte være knyttet til obstruksjon av galleganger og/eller mage-

tarmtraktus. Ved hjelp av endoskopiske stent kan man lindre, eventuelt forebygge, slike 

plager. Avlastende kirurgi kan være aktuelt der stent ikke er tilstrekkelig (30).  Her gis et 

sammendrag av hovedartiklene nevnt i metodeavsnittet, ispedd annen relevant informasjon. 

Obstruksjon av galleveier 

 

Veletablerte metoder for å avhjelpe obstruksjon av galleveiene omfatter endoskopisk 

retrograd drenasje (ERCP), perkutan transhepatisk drenasje, og kirurgisk bypass. Foruten å 

være symptomlettende, gjøres galledrenasje ved metastatisk pancreaskreft for å normalisere s-
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bilirubin før systemisk kjemoterapi (31). Obstruktiv ikterus hos pasienter hvor kirurgisk 

reseksjon er uaktuelt, slik tilfellet er for pasienter med metastatisk pancreaskreft, håndteres 

oftest med stent. Stent gir oftere 

reokklusjon, tilbakevendende ikterus og 

cholangitt, men har lavere morbiditet og 

prosedyrerelatert mortalitet sammenliknet 

med kirurgisk bypass, som også kan gi 

forsinket kjemoterapioppstart (32).  

Endoskopisk stenting foretrekkes generelt 

fremfor perkutane tilnærminger (33).  

Stent finnes i plast eller metall. 

Sammenliknet med plaststent har metallstent betydelig større diameter og varer lenger – 

mange studier viser holdbarhetstid på minst 270 dager – men de er mer kostbare. Plaststent er 

billige og effektive, men okkluderes ofte relativt rask av «gallesludge» og biofilm. På 

bakgrunn av dette anbefales bruk av selvekspanderende metallstent (SEMS) ved forventet 

levetid over tre måneder, slik tilfellet som oftest er for pancreaskreftpasientene. Metallstent 

foreligger i dekkede og ikke-dekkede utgaver, og hva som er mest gunstig avhenger av 

stenosens lokalisasjon, geometri og etiologi. Generelt kan pasienter med ytre kompresjon av 

galleveiene behandles adekvat med et ikke-dekket stent (34). 

I visse tilfeller er innsetting av stent ved hjelp av ERCP ikke mulig. I hendene på en trenet 

endoskopør skyldes dette oftest endret anatomi på grunn av tidligere kirurgi, eller obstruksjon 

i tynntarm eller galleveier (32). Da har perkutan transhepatisk drenasje som regel blitt 

anvendt, men er ofte forbundet med prosedyrerelaterte, uønskede hendelser, samt smerter, 

katetre som kommer ut av posisjon og kosmetiske problemer (35). Det siste tiåret har 

endoskopisk ultralydveiledet galledrenasje (EUS-BD) blitt et attraktivt alternativ til perkutan 

drenasje der ERCP, etter gjentatte forsøk, svikter. I litteraturen er det rapportert om 

komplikasjoner i form av infeksjon (peritonitt, pancreatitt, cholangitt, m.fl.), blødning, 

pneumoperitoneum, lekkasje av galle og smerte. Perforasjon og sepsis er to fryktede 

komplikasjoner som enda ikke er rapportert i tilknytning til prosedyren. Basert på publiserte 

studier synes komplikasjonsraten relatert til EUS-BD å være lavere enn for andre 

behandlingsalternativer, men det påpekes at større studier, helst med randomisering, er 

nødvendig for å bekrefte komplikasjonsratene (32). 
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Dersom man ikke kommer i mål med andre metoder, kan en anastomose være siste utvei. Den 

anlegges mellom galleblære og jejunum eller mellom ductus choledochus og jejunum, 

avhengig av tumors lokalisasjon og ductus choledochus’ diameter. Dette resulterer i vellykket 

drenasje hos om lag 90 % av pasientene. For de resterende kan vedvarende hyperbilirubinemi 

ses på grunn av nedsatt leverfunksjon (33). 

Obstruksjon av duodenum 

Duodenalobstruksjon rammer opp mot 20 % av pasientene med avansert pancreas- eller 

peripancreatisk kreft, og kan resultere i kvalme, oppkast, dehydrering og feilernæring (36). 

Tidligere var dette et rent kirurgisk problem (30). Studier som sammenlikner kirurgisk bypass 

med endoskopisk plassert duodenalstent, viser nå at stent gir bedre symptomlette, kortere 

liggetid på sykehus og lavere kostnader (31). Minst 80-90 % av pasientene får en god og varig 

avlastning (30). Som en hovedregel er 

derfor selvekspanderende metallstent 

(SEMS) å foretrekke fremfor kirurgisk 

palliasjon (31;33) Et duodenalstent 

krysser oftest papilla Vateri. Derfor er det 

anbefalt å sørge for god drenasje fra 

galleveiene før plassering av 

duodenalstentet, slik at sekundær 

obstruksjon unngås (31).  

Erfaring fra klinisk praksis kan tyde på at noen pasienter opplever symptomer etter 

stentplassering selv om passasjen blir reetablert (36). I studien av Larssen et al. (36) 

undersøkte man derfor stentbehandlingens effekt på ventrikkeltømming. Pasientenes 

symptomer og relasjonen mellom overlevelse og ventrikkeltømming ble også studert. 17 

pasienter med endoskopisk verifisert malign obstruksjon i proksimale duodenum ble 

inkludert, de fleste med pancreaskreft. Vurderingen skjedde ved hjelp av pustetest 

(ventrikkeltømming) og angivelse av symptomer relatert til obstruksjon (kvalme, oppkast, 

oppblåsthet, magesmerter, problemer med fast føde eller drikke) før og etter stentplassering. 

På en visuell analog skala (VAS) registrerte pasientene grad av sult, metthet og kvalme før og 

etter måltider. 

Resultatene viste normal ventrikkeltømming hos tre pasienter før behandling, et antall som 

økte til åtte etter behandling (P=0.008). Alle variablene relatert til ventrikkeltømming som ble 
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studert, forbedret seg. 13 pasienter (76 %) opplevde en bedring i ventrikkeltømming, 4 

opplevde ingen endring eller forverring (2 av disse hadde normal tømming før og etter 

stentplassering). VAS viste en tydelig bedring i kvalme (P=0.012), men ingen endring i sult 

og metthet.  Man så også en signifikant bedring i obstruksjonssymptomene kvalme (P=0.046), 

oppkast (P=0.002) og vansker med å svelge fast føde (P=0.007).  Ingen korrelasjon mellom 

overlevelse og ventrikkeltømming før og etter stenting, eller i endringen i ventrikkeltømming, 

kunne påvises. Ei heller korrelasjon mellom overlevelse og pasientenes symptomvurdering, 

eller overlevelse og effekt på symptomene. 

 

Larssens studie føyer seg inn i rekken av studier som viser at SEMS gir bedre 

ventrikkeltømming hos de fleste pasientene. Pasientene selv rapporterer også om en reduksjon 

i obstruksjonssymptomer. Resultatet er ikke overførbart til pasienter med svært uttalte 

symptomer og komplett obstruksjon, da denne gruppen ble ekskludert fra studien.  

Dobbel bypass 

 

I de 10 % av tilfellene der man først under laparotomien oppdager forhold som gjør reseksjon 

umulig, anbefaler de norske retningslinjene avlastning av både galleveier og ventrikkel (30). 

Ved planlagt kirurgisk avlastning av galleveiene, er gjeldende praksis stort sett å anlegge en 

gastrojejunostomi også (33). En metaanalyse fra 2009 (37) over tre prospektive studier som 

sammenliknet profylaktisk gastrojejunostomi og choledocho/hepaticojejunostomi med kun 

sistnevnte eller ingen bypass i det hele tatt, viste at en gastrojejunostomi signifikant reduserte 

risikoen for obstruksjon (OR 0.06, P<0.001). Forekomsten av forsinket ventrikkeltømming, 

morbiditet og mortalitet var den samme i begge grupper. Dette støtter opp under praksisen om 

å anlegge dobbel bypass dersom planlagt bypass av galleveier likevel skal utføres. 
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7 Diskusjon 

 

7.1 Kirurgiens rolle 

Morbiditet og mortalitet – aktuelle studier og annen forskning 

Andelen pasienter som utviklet postoperative komplikasjoner etter reseksjon av primærtumor 

og synkron metastatisk sykdom, varierte mellom 24,1 % (kun kirurgiske komplikasjoner 

inkludert) og 45,5 % (alle komplikasjoner). Seelig (14) og Dünschede (4) oppgir ikke hva 

slags komplikasjoner det dreier seg om. Forsinket ventrikkeltømming  og pancreasfistel var de 

vanligste pancreasspesifikke komplikasjonene i Gleisners (2) og Shrikhandes (3) studier. 

Komplikasjonsraten er sammenliknbar med den for pasientene som reseseres for ikke-

metastatisk sykdom, fra 24,4 % til 47,7 %. Ut i fra disse studiene ser det altså ikke ut som om 

det er økt morbiditet ved reseksjon for metastatisk sykdom sett i forhold til reseksjon for ikke-

metastatisk sykdom.  

Totalt sett kommer den eneste studien (Gleisners) som sammenlikner synkron metastasektomi 

med bypass, som tross alt er det eneste kirurgiske alternativet som er akseptert i dag, ut i favør 

av bypass. Komplikasjoner oppstår i 16,7 % av bypasstilfellene (2). Metastasektomi gir 

høyere morbiditet, i tillegg til at blodtapet og liggetiden øker signifikant. Det ses også en 

tendens til høyere mortalitet. Verken Dünschede, Seelig eller Shrikhande registrerte noen 

dødsfall, foruten dødsfall hos 4,2 % av pasientene uten metastaser i Shrikhandes studie.  

Å finne annen litteratur som beskriver morbiditet og mortalitet ved metastasektomi er 

vanskelig, da inngrepet som nevnt tidligere er lite utbredt. I 2008 var det kun 103 rapporterte 

tilfeller av metastasektomi i litteraturen, mens det trolig på samme tid var utført over 150 000 

pancreasreseksjoner på grunn av kreft (38). Det nærmeste man kommer oppsummert 

kunnskap er Michalskis systematiske oversikt (38). Her oppgis en perioperativ mortalitet på 0 

til 20 %, og en noe lavere morbiditetsrate enn studiene ellers i denne oppgaven – 8 til 38 % 

når resultater fra mindre studier inkluderes, 24,1 % til 26 % når tre studier med ti eller flere 

pasienter inkluderes. Dette angis å være sammenliknbart med pancreaticoduodenektomi uten 

reseksjon av metastaser. Tallene gjelder både synkron og metakron metastatisk sykdom, og de 

reelle verdiene ved synkron sykdom kan derfor være høyere, slik de andre studiene i 

oppgaven samlet sett viste. Forskjellig tumorbiologi og det kirurgiske inngrepets art kan 
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muligens virke inn på dette. I Dünchedes studie var det komplikasjoner hos én av tre som ble 

resesert for synkron metastatisk sykdom, mot 0 % av de med metakron sykdom. 

Overlevelse 

Hvorvidt det er berettiget å gjøre et større kirurgisk inngrep hos pasienter med metastatisk 

sykdom, avhenger først og fremst av utsiktene for bedre overlevelse. At komplikasjonsraten 

synes sammenliknbar med kirurgi for ikke-metastatisk sykdom kan ikke alene forsvare 

reseksjon. Kun én av de fire enkeltstudiene kan vise til statistisk signifikant økt overlevelse 

etter kirurgi. Dette gjaldt reseksjon av synkrone levermetastaser, med median overlevelse på 

11,4 måneder, kontra 5,9 måneder uten kirurgi (3). Pasientgruppen var riktignok svært 

selektert, noe jeg kommer tilbake til etter hvert. Verdiene stemmer likevel overens med 

Seeligs resultater, og representerer en økning i overlevelse sammenliknet med Gleisners (fem 

måneders overlevelse etter metastasektomi). 

Mulig rasjonale bak intensjonelle R0-reseksjoner 

Kirurgi ved pancreaskreft, foruten bypass, har tradisjonelt vært utført i kurativ hensikt. 

Likevel ser man at mer enn 80 til 90 % av pasientene som reseseres, senere dør av 

sykdommen (38). Ved metastatisk sykdom foreligger det ofte okkulte mikrometastaser, slik at 

kurasjon ikke er mulig selv hos pasienter med begrenset metastatisk sykdom (2). Shrikhandes 

studie har likevel vist økt overlevelse etter reseksjon. Mulige forklaringer som lanseres, er at 

reseksjonene ved pancreaskreft som helhet hovedsakelig er palliative R1-reseksjoner. Dette 

gjenspeiles i den høye andelen pasienter som dør av sykdommen selv etter standard reseksjon 

med kurativ intensjon (3;38). Slik kan reseksjon av metastaser forstås som en forlengelse av 

den palliative pancreaskirurgien. Enkelte kirurger argumenterer for at den moderne 

pancreaskirurgiens mål bør være følgende: seleksjon av pasienter med størst utsikter for 

lengre levetid og bedre livskvalitet etter reseksjon fremfor seleksjon av pasienter med størst 

sjanse for å bli kurert (38). 

Intensjonell R0-reseksjon – for hvem? 

Hos de fleste pasientene omtalt i studiene var man ikke klar over at det forelå metastatisk 

sykdom før under laparotomien. Det påpekes at inngrepet må være reservert «nøye utvalgte» 

pasienter, men hva som ligger i dette, er noe uklart. Det kan se ut som om følgende faktorer 

ble avgjørende: god «performance status», pasientens ønske, reseksjon av en eller to isolerte 
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levermetastaser, inntrykk av «low overall tumor burden», høy sannsynlighet for R0-reseksjon 

og ASA bedre eller lik III (3;14). Normal leverfunksjon, ikke peritoneal karsinomatose eller 

ekstrahepatiske metastaser presenteres som viktige seleksjonskriterier i den systematiske 

oversikten (38).  

En studie av Bjerregaard et al. (15) ønsket å se på karakteristika i en uselektert 

populasjonsbasert kohort med pancreaskreftpasienter. Forfatterne fant signifikante forskjeller 

i baseline karakteristika mellom de 45 % av pasientene som ble behandlet (kirurgi – hvorav 3 

% hadde fjernmetstaser, eller kjemoterapi), og de som kun fikk støtteterapi. Generelt var de 

som mottok behandling yngre, hadde høyere Hb, lavere hvite og LDH, høyere ALP og CRP. 

Pasientene som kun fikk støtteterapi hadde altså en økning i inflammasjonsmarkører. Det er 

uvisst om dette representerer et kontinuum eller reflekterer forskjellig biologi. I andre maligne 

tumores er det vist at inflammasjon kan indikere dårligere prognose (15). Kan det tenkes at 

slike lab-karakteristika være til hjelp i utvelgelsen av pasienter som er mulige 

kirurgikandidater i fremtiden? 

 

Det synes å være et viktig skille mellom pasientene med synkron og metakron sykdom. Oftest 

er residiv av pancreaskreft lokalisert på multiple steder, men av og til er leveren eneste 

lokalisasjon (4). Adam et al.  (39) har rapportert om 5-årsoverlevelse på 25 % etter reseksjon 

av levermetastaser. De aller fleste pasientene hadde metakron sykdom. I Dünschedes studie 

resulterte reseksjon av metakron sykdom i lever i median overlevelse på 31 måneder (20 til 51 

måneder), samtidig som morbiditet- og mortalitetsraten var 0. Tidlig systemisk disseminasjon 

er et kjent trekk ved pancreaskreft, og det er ikke utenkelig at det som kalles metakrone 

metastaser egentlig foreligger som uerkjente mikrometastaser ved første operasjon. Intervallet 

mellom primærreseksjon og oppdagelse av levermetastaser kan muligens si noe om tumors 

biologi (4). Kleeff et al. (40) har vist at et slikt intervall på mer enn ni måneder kan bety bedre 

overlevelse for pasienten, og i større grad berettige kirurgi. I Dünschedes studie var median 

lengde på intervallet nettopp ni måneder. I andre studier har sykdomsfritt intervall lengre enn 

24 måneder og respons på kjemoterapi vært de viktigste variablene som kunne si noe om 

prognosen (39). 

Begrensninger 

Alle studiene som omtales er retrospektive. Det ideelle designet ville vært randomiserte 

kontrollerte studier, men har vist seg vanskelig å gjennomføre. PaMeViTUM, en prospektiv 
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randomisert kontrollert studie som skulle sammenlikne ulike operasjonsprosedyrer hos 

pasienter med pancreaskreft og minimal metastatisk sykdom eller venøs infiltrasjon, ble 

dessverre trukket grunnet dårlig rekruttering, i følge clinicaltrials.gov., hvor man finner 

registre over kliniske studier som kjøres rundt omkring i verden. 

Det foreligger lite forskning på reseksjon av duktalt adenokarsinom i pancreas og metastaser – 

og relevante studier er få. Det er dessuten vanskelig å sammenlikne alle studiene, i og med at 

hver studie sammenlikner litt forskjellige grupper. Studiene med færrest antall pasienter er 

ekskludert, men det er likevel få pasienter med i studiene i denne oppgaven. Det gir 

estimatene liten statistisk styrke. Man må heller ikke glemme at pasientene representerer en 

svært selektert gruppe. Shrikhande poengterer selv seleksjonsbias; de 29 pasientene med 

metastatisk sykdom utgjorde kun 15 % av pasientpopulasjonen med metastaser. Det var derfor 

sannsynlig å tro at de hadde bedre allmenntilstand enn pasientene resesert for ikke-metastatisk 

sykdom – og kanskje derfor var mortaliteten høyere i sistnevnte gruppe (3). Dessuten er 

konfidensintervallene for overlevelse brede: 2 til 38 måneder (Seelig) og 11 til 21 måneder 

(Shrikhande), mens Gleisner ikke oppgir konfidensintervall (kun P-verdi).  

Særlig viktige begrensninger med studiene er inklusjon av adenokarsinom i pancreas og 

periampullær kreft i Gleisners studie, og inklusjon av hepatisk og ekstrahepatisk metastatisk 

sykdom i Seelig og Shrikhandes studier. Selv om symptomer, funn, utredning og mye av 

behandlingen er lik for pancreas- og periampullær kreft (30), er biologien annerledes og 

prognosen bedre ved periampullær kreft. Totalt sett burde dette i så fall gitt bedre utfall enn 

det som egentlig var reelt for pancreaskreftpasientene, men likevel ser man at overlevelsen 

etter kirurgi er lav. Hvorvidt pasientene i Dünschedes studie ble behandlet med gemcitabin 

eller kirurgi, virket tilfeldig. Forventet livskvalitet er viktig å ta hensyn til i totalvurderingen 

av om en behandling skal tilbys eller ei. Livskvalitet ble ikke målt i noen av studiene. 

Stemmer det at ingen med metastatisk pancreaskreft skal opereres?  

 

Resultatene peker i noe forskjellig retning, både hva gjelder morbiditet, mortalitet og 

overlevelse, men alt i alt synes det ikke berettiget å anbefale reseksjon av primær 

pancreaskreft og metastatisk sykdom på generelt grunnlag.  For nøye utvalgte pasienter kan 

inngrepet likevel være aktuelt, men dette må vurderes på individuell basis. Det er behov for 

RCTer som ser på verdien av levermetastasereseksjon spesielt, og som, om mulig, kan 
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identifisere faktorer som kan brukes i seleksjonen av aktuelle kandidater som kan ha en 

overlevelsesgevinst. I denne sammenhengen må også vurdering av livskvalitet tas med. 

Hovedfokus i denne oppgaven har vært synkron sykdom. Situasjonen er noe annerledes ved 

metakron sykdom, hvor mer tyder på at pasientene kan oppnå lenger overlevelse etter 

reseksjon.  

7.2 Kjemoterapiens rolle 

Gemcitabin i kombinasjon med erlotinib eller kapecitabin – enkeltstudier og 

retningslinjer 

 

Selv om overlevelsen økte signifikant med kombinasjonen av erlotinib og gemcitabin, var 

endringen marginal – i underkant av to uker – sammenliknet med gemcitabin alene (27). 

Responsraten var også lav, 8,6 % med erlotinib og gemcitabin (27). Grunnet nettopp liten 

klinisk relevant effekt, komplikasjoner og høye kostnader, er behandlingen ikke anbefalt i 

Norge (41). Behandlingen er heller ikke i UpToDate sine anbefalinger, men er godkjent til 

bruk ved lokalavansert, ikke-reseserbar eller metastatisk pancreaskreft i USA (28).  

Cunningham et al. (42) viste kun bedring i progresjonsfri overlevelse og responsrate med 

kapecitabin og gemcitabin. Metaanalysen over denne og to andre studier som ikke hadde vist 

signifikant effekt, ga riktignok en signifikant bedring i overlevelse. Det ble ikke påvist 

heterogenitet mellom studiene. Kombinasjonen av kapecitabin og gemcitabin er ansett for å 

være et akseptabelt alternativ til FOLFIRINOX, med noe lavere toksisitet, men også noe 

kortere forventet levetid (28). 

 

Begge studier hadde vurdering av livskvalitet som et av flere sekundære endepunkter. 

Pasientene som fikk erlotinib og gemcitabin opplevde forverring av diaré. Ellers er det ikke 

rapportert om signifikant forskjell i livskvalitet mellom gruppene, på tross av en økning i 

komplikasjoner blant pasientene som fikk kombinasjonsbehandling i begge studier. En mer 

inngående vurdering av disse livskvalitet-resultatene, samt tilsvarende resultater fra 

FOLFIRINOX-studien, presenteres i et senere avsnitt. 
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Fremskritt og utfordringer med FOLFIRINOX 

 

FOLFIRINOX-regimet resulterte i en økning i median overlevelse på 4,3 måneder 

sammenliknet med gemcitabin. Aldri før har man oppnådd median overlevelse på nærmere ett 

år i en pasientgruppe med utelukkende metastatisk sykdom (43). Flere andre studier har siden 

bekreftet regimets effekt (44). FOLFIRINOX viste også en signifikant bedre objektiv 

responsrate enn gemcitabin, henholdsvis 31,5 % og 9,4. Det påpekes at regimet er mer toksisk 

enn behandlingen det sammenliknes med; FOLFIRINOX kommer dårligere ut for alle 

hematologiske og ikke-hematologiske komplikasjoner det undersøkes for. Det ser likevel ikke 

ut som om den relativt aggressive behandlingen går på akkord med livskvaliteten. Man fant en 

nedgang i de fleste symptomer som ble rapportert som mest plagsomme ved studieoppstart, 

med en statistisk signifikant bedring i generell helse i FOLFIRINOX-gruppen. Det tok også 

lenger tid før det definitive fallet i livskvalitet oppsto, trolig på grunn av forsinket 

sykdomsprogresjon (43). Pasientene lever altså ikke bare lenger med FOLFIRINOX, fallet i 

livskvalitet i den forventede levetiden er i tillegg mindre sammenliknet med tradisjonell 

gemcitabinbehandling.  

 

Forekomsten av nøytropeni grad 3 og 4 (45 %) og febril nøytropeni (5 %) økte signifikant i 

FOLFIRINOX-gruppen. I kombinasjon med en eventuell cholangitt kan dette bli fatalt (43). 

Cholangitt er en vanlig komplikasjon til stenting av galleveier (17). Ingen tilfeller av 

cholangitt ble observert i Conroys studie (17), men her var andelen pasienter med tumor i 

caput kun 38 %, og dermed var andelen med stent også lav. I den generelle populasjonen med 

pancreaskreft er en 3:1-fordeling mellom tumor i caput og ellers i pancreas det vanligste (43). 

Forskjellen kan skyldes eksklusjon av pasienter med høye bilirubinverdier, som gir økt risiko 

for irinotekan-indusert toksisitet (17). God tilgang på personell som kan håndtere cholangitt 

endoskopisk, samt eventuelt profylaktisk behandling med G-CSF-analog til pasienter med 

stent, kan være nyttige tiltak for å minske faren for cholangitt og myelosuppresjon (43). 

 

Rapporter på hvor godt FOLFIRINOX tolereres blant pasienter som ikke er inkludert i 

kliniske studier, spriker. Noen finner lett håndterbare bivirkninger, andre viser til uttalt 

toksisitet, og innleggelse av 32 % av pasientene, samt opphør av behandlingen hos en tredel 

(44). Det er behov for ytterligere kunnskap om toksisitet spesielt. Conroy et al. rapporterte 

ikke om komplikasjoner av grad 1 eller 2. Hvor hyppig slike komplikasjoner forekommer, og 

hvorvidt behandlingen tolereres ulikt avhengig av etnisitet, er det ønskelig å finne ut av (43). 



30 
 

Hvor godt fluoropyrimidiner tolereres, for eksempel 5-FU, har vist seg å variere mellom ulike 

etniske grupper og geografiske regioner (43).  

 

Inklusjons- og eksklusjonskriteriene i Conroys studie var mer rigide enn kriteriene i tidligere 

studier. Pasientene måtte ha ECOG-status på 0 eller 1, ikke være eldre enn 75 år og ha 

adekvat beinmarg-, lever- og nyrefunksjon. I kombinasjon med en relativt lav andel pasienter 

med tumor i caput, gjør dette at studiepopulasjonen ikke blir representativ for den 

gjennomsnittlige pancreaskreftpasienten. Dette er ikke spesielt for denne studien. I RCTer 

bruker man ofte inklusjonskriterier som gjør det lettere å sammenlikne gruppene, kriterier 

som kan skape vanskeligheter dersom man ønsker å trekke konklusjoner til en større gruppe 

enn selve utvalget (15). Forsøk på å bruke kriteriene i Conroys studie på 100 pasienter med 

metastatisk pancreaskreft som ikke var innrullert i en klinisk studie, viste at kun en fjerdedel 

hadde oppfylt kriteriene og dermed vært FOLFIRINOX-kandidater (45). For høy ECOG-

status (64 %), høy alder (22 %), forhøyet bilirubin og nedsatt nyrefunksjon var de vanligste 

eksklusjonsårsakene.  

 

FOLFIRINOX kontra nab-paklitaxel 

 

Både Conroys studie (17) og Von Hoffs studie (26) er utført på relativt lik måte, blant annet 

med randomisering, ingen blinding (dobbelblinding hadde vært ideelt, men ble kanskje 

vanskelig å gjennomføre siden antall infusjoner og intervallet mellom hver behandling var 

forskjellig) og analysering etter intention to treat-prinsippet. I begge studier er levermetastaser 

vanligst, og andelen med tumor i caput er tilsvarende lav i Von Hoffs studie som i Conroys. 

Det finnes også noen forskjeller: nab-paklitaxelstudien har mer enn dobbelt så mange 

deltakere som FOLFIRINOX, flere pasienter som ville ha blitt utelukket i Conroys studie, ble 

inkludert i Von Hoffs (10 % av pasientene var 75 år eller eldre og 8 % av pasientene hadde 

dårlig «performance status», korresponderende til ECOG-status på 2 (26)), og G-CSF-analog 

ble brukt hos 42 % av pasientene som fikk FOLFIRINOX i Conroys studie, mot 26 % av 

pasientene i nab-paklitaxel – gemcitabingruppen i Von Hoffs studie .  

 

Selv om man med nab-paklitaxel i kombinasjon med gemcitabin ikke kunne vise til like god 

overlevelse som med FOLFIRINOX, var overlevelsen signifikant lenger enn med gemcitabin 

alene. En nedgang på mer enn 90 % i CA 19-9-verdien, en av de mest studerte og validerte 

biomarkørene ved pancreaskreft (46), var dessuten assosiert med bedre overlevelse i nab-
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paklitaxelstudien, med median levetid på 13,5 måneder (26). Dette representerte nesten fem 

måneder lengre levetid for de 31 % av pasientene som hadde et slikt fall. Tilsvarende CA 19-

9-fall er også rapportert å være assosiert med bedre overlevelse i tidligere studier (26). 

Økt toksisitet er igjen en utfordring. Nevropati er en velkjent komplikasjon til ulike typer 

kjemoterapi, og i Von Hoffs studie forekom perifer nevropati av grad 3 eller høyere 17 ganger 

hyppigere hos pasientene som fikk kombinasjonsbehandling. Motorisk og/eller sensorisk 

nevropati gir alvorlige symptomer som vil innskrenke dagliglivets aktiviteter og føre til 

hjelpebehov (grad 3), eventuelt med livstruende konsekvenser (grad 4) (23). Heldigvis var 

nevropatien reversibel i løpet av relativt kort tid, median 29 dager til tilbakegang til grad 1 

eller lavere. Samtidig utgjør denne knappe måneden med alvorlig nevropati en relativt stor 

andel av tiden man kan vinne med kombinasjonsbehandling, som totalt er 1,8 måneder i 

denne studien, og det er nærliggende å tenke at nevropatien påvirker pasientenes livskvalitet. 

Tatt i betraktning at livskvalitet ikke ble målt i Von Hoffs studie (26), og selvfølgelig at 

median overlevelse, overlevelsesrate, median progresjonsfri overlevelse og responsrate var 

bedre med FOLFIRINOX, er FOLFIRINOX trolig å anbefale fremfor kombinasjonen av nab-

paklitaxel og gemcitabin. Dette er også UpToDate sin anbefaling per i dag; FOLFIRINOX 

foretrekkes fremfor enhver gemcitabinbasert dublett (eller gemcitabin alene) hos pasienter 

med metastatisk pancreaskreft med ECOG status 0 eller 1 og s-bilirubin under 1,5 ganger øvre 

normalgrense, og som kan tolerere en intensiv tilnærming (28). Samme UpToDate-artikkel 

angir nab-paklitaxel som et mulig mindre toksisk alternativ til FOLFIRINOX. Når Conroys 

studie og Von Hoffs studie sammenliknes, forekommer nøytropeni, febril nøytropeni og 

fatigue noe sjeldnere ved kombinasjonsbehandling med nab-paklitaxel og gemcitabin enn 

FOLFIRINOX, men trombocytopeni, anemi og nevropati, forekommer oftere. Jeg synes 

derfor ikke nab-paklitaxel umiddelbart virker mindre toksisk, basert på mitt materiale. Men 

som det nevnes innledningsvis i dette avsnittet, inkluderes flere eldre og pasienter med 

dårligere ECOG-status i Von Hoffs studie, noe som kanskje gjør at behandlingen egner seg 

noe bedre for en litt bredere gruppe enn hva FOLFIRINOX gjør. 

 

For ytterligere å avklare nab-paklitaxels betydning, vil en RCT med FOLFIRINOX og nab-

paklitaxel kombinert med gemcitabin, være nyttig.  
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Om evaluering av livskvalitet 

Livskvalitet er et vidt begrep. I denne sammenhengen kan det typisk oversettes til 

helserelatert livskvalitet, subjektiv helse eller funksjonsevne (19). I vurderingen av 

livskvalitet er blant annet validitet (gyldighet, at all relevante områder er dekket) og at 

instrumentene som brukes er sensitive for endring, viktig. Enkelte instrumenter er ikke alltid 

like sensitive for endringer over tid. Rapportering av svært dårlig livskvalitet ved studiestart 

kan gjøre at man da ikke klarer å fange opp ytterligere forverring, noe som kan gi redusert 

validitet (19). Tap av data underveis er et annet mulig problem som er høyst aktuelt ved 

vurdering av livskvalitet hos pasienter med pancreaskreft. Dersom pasientene ikke orker eller 

har mulighet til å fylle ut spørreskjemaer (på grunn av stor symptombyrde eller død), vil dette 

kunne resultere i en overestimering av livskvaliteten (47). For å unngå å overse 

komplikasjoner som gjør at pasienter trekker seg fra behandlingen, er det viktig at dataene 

analyseres etter intention to treat-prinsippet, hvor man sammenlikner alle pasientene som ble 

randomisert til studien. Samtidig kan de som ikke fullfører spørreskjemaene være annerledes 

enn de som gjør det, og en kombinasjon av per protocol-analyse (pasientene som fullførte 

studien etter protokollen) og intention to treat-analyse er særlig nyttig i evaluering av 

livskvalitet (48). 

Alle studiene som omhandler kjemoterapi i denne oppgaven, foruten nab-paklitaxelstudien, 

måler livskvalitet, men det er noe varierende hvordan og hvor grundig det gjøres. Både 

Moore, Cunningham og Gourgou-Bourgade benyttet EORTC QLQ-C30. Cunningham 

benyttet i tillegg ESPAC QLQ, pancreasspesifikk modul.  Ikke overraskende er Gourgou-

Bourgades resultater de mest detaljerte, en egen artikkel ble publisert. Pasientene i studien 

fylte ut spørreskjemaet ved baseline og hver 2. uke frem til progresjon, mens Moore målte 

hver 4. uke og Cunningham hver 12. Ved å måle såpass sjeldent som ved hver 12. uke, kan 

man muligens gå glipp av variasjoner som oppstår fra den ene til den neste målingen, slik som 

at redusert livskvalitet oppstår senere i 12-ukersperioden for den ene gruppen enn den andre. 

Totalt 89 % av pasientene fylte ut spørreskjemaene i Cunninghams studie. Analysen i Moores 

studie baserte seg kun på spørreskjemaer fra 66 % av pasientene, likt for studiens to grupper. I 

FOLFIRINOX-studien kunne man evaluere om lag 95 % av spørreskjemaene i begge grupper 

ved studieoppstart. Etter hvert varierte svarprosenten mellom 40 % og 88 %. Ideelt sett burde 

resultatene blitt oppgitt med median for poengscore, maksimumscore ved baseline og ulike 

måletider, samt rapportering av forskjeller med 95 % konfidensintervall (48). I Cunninghams 
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og Moores studier er resultatdelen som omhandler livskvalitet kort, og momentene nevnt 

overfor er ikke med. Dette kan skyldes plasshensyn, men gir uansett studienes konklusjon 

med hensyn til livskvalitet mindre tyngde. FOLFIRINOX-studien presenterer poengscore for 

hvert symptom og funksjon med konfidensintervall og P-verdier, grafer og en nøyaktig 

oversikt over det totale antallet pasienter som fyller ut spørreskjemaet på forskjellige 

tidspunkt. Den detaljerte fremstillingen gjør at jeg fester mer lit til disse resultatene. 

7.3 Endoskopi og kirurgisk bypass sin rolle 

Endoskopisk og kirurgisk avlastning av galleveier og/eller duodenum er veletablerte 

behandlingsalternativer for symptomatiske pancreaskreftpasienter. Generelt peker UpToDate 

sine retningslinjer og annen kunnskap i retning av de minst invasive teknikkene – stent velges 

helst før bypass. Riktignok gir stent i galleveiene oftere reokklusjon, samt stentmigrasjon 

(34), men foruten eventuelt okklusjon på grunn av tumorinnvekst, er det trolig ikke store 

problemer med dette ved bruk av ikke-dekkede SEMS hos pancreaskreftpasienter. Totalt sett 

er dessuten morbiditeten lavere ved bruk av stent i galleveier og/eller duodenum, i tillegg til at 

stent i galleveiene gir lavere prosedyrerelatert mortalitet sammenliknet med bypass, slik det 

allerede er nevnt. At man i Larssens studie (36) lot pasientene evaluere symptomgrad før og 

etter plassering av duodenalstent, og fant at symptombyrden ble mindre, er viktig. 

Endoskopi-resultatdelen baserer seg hovedsakelig på oversiktsartikler og retningslinjer fra 

UpToDate, som oppgir å benytte GRADE, et system for å gradere kunnskap og gi 

anbefalinger. Likevel er ikke anbefalingene i disse retningslinjene gradert, noe som trekker 

ellers tilsynelatende gode retningslinjer ned.  De to oversiktsartiklene har klare formål, men 

det er ikke oppgitt verken inklusjons- eller eksklusjonskriterier for enkeltstudier, i hvilket 

tidsrom det er søkt eller hvor det er søkt etter relevante artikler. De nyeste referansene er fra 

2011 (Coté) og og 2012 (Sarkaria). Det beste hadde vært systematiske oversikter med 

metaanalyser, men med mine søk fant jeg ikke frem til dette. UpToDate sine retningslinjer er 

basert på flere systematiske oversikter og metaanalyser, så jeg mener likevel at jeg har fått tak 

god og pålitelig informasjon om temaet. 
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8 Konklusjon 

 

Kjemoterapiregimet FOLFIRINOX, som har gitt median overlevelse på nærmere ett år hos 

pasienter med metastatisk pancreaskreft, har med rette økt optimismen noe i fagmiljøene. På 

tross av større toksisitet, har reduksjonen i livskvalitet vist seg å være mindre for pasientene 

som fikk denne behandlingen sammenliknet med standard gemcitabin. Ulempen er at kun enn 

brøkdel av pasientene er aktuelle for behandlingen – men for dette fåtallet representerer den 

definitivt et fremskritt.   

Resultatene er ikke like oppløftende på kirurgifronten. Forsøk på radikal reseksjon av tumor 

og synkrone metastaser, hovedsakelig i lever, har ikke vist klar evidens for at slik kirurgi 

bedrer overlevelsen hos majoriteten av pasientene. Inngrepet kan derfor ikke anbefales på 

generelt grunnlag. Riktignok kan det utføres med tilsvarende morbiditet og mortalitet som ved 

pancreaticoduodenektomi hos pasienter uten metastatisk sykdom. Gleisner et al. (2) har 

antydet at pasienter med kjemoresponsiv sykdom som ikke utvikler ekstrahepatisk sykdom, 

kan vurderes for kirurgi.  Det hadde vært interessant å se om kombinasjonen av 

FOLFIRINOX og reseksjon kunne ha økt overlevelsen hos for eksempel en slik 

pasientgruppe, uten at livskvaliteten ble forverret. Spørsmålet er hvorvidt regimet er for 

toksisk til å bli benyttet i denne sammenhengen – og om en slik studie i det hele tatt er mulig 

å gjennomføre. Til syvende og sist er tidlig diagnostikk trolig det mest avgjørende for 

overlevelsen. Men frem til man eventuelt oppdager biomarkører som muliggjør dette hos flere 

pasienter, er det fremdeles håp om at også kirurgisk intervensjon kan bidra til å bedre 

overlevelsen i fremtiden. 

Det er viktig at helsepersonell har god oversikt over hvilke behandlingsmuligheter som finnes. 

Selv om muligheten for videre livsforlengende behandling er begrenset for majoriteten med 

metastatisk sykdom, er symptomlindrende og livskvalitetsforbedrende behandling tilgjengelig 

for alle. Ved symptomgivende obstruksjon av galleveier og/eller duodenum kan stent 

benyttes. Adekvat smertebehandling, eventuelt med cøliakusblokade (30), er vesentlig. Andre 

aktuelle tiltak som ikke er nevnt i denne oppgaven, vil blant annet være behandling av 

depresjon og medikamentelle tiltak mot sekundær kakeksi, hvor metabolismen er normal, men 

matinntaket er redusert eller tapet av næringsstoffer forhøyet (30). Heller ikke palliativ 

strålebehandling, som kan være aktuelt for enkelte, er omtalt her. 



35 
 

 

Reference List 

 

 (1)  Nentwich MF, Bockhorn M, Konig A, Izbicki JR, Cataldegirmen G. Surgery for advanced and 
metastatic pancreatic cancer--current state and trends. Anticancer Res 2012 
May;32(5):1999-2002. 

 (2)  Gleisner AL, Assumpcao L, Cameron JL, Wolfgang CL, Choti MA, Herman JM, et al. Is 
resection of periampullary or pancreatic adenocarcinoma with synchronous hepatic 
metastasis justified? Cancer 2007 Dec 1;110(11):2484-92. 

 (3)  Shrikhande SV, Kleeff J, Reiser C, Weitz J, Hinz U, Esposito I, et al. Pancreatic resection for 
M1 pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg Oncol 2007 Jan;14(1):118-27. 

 (4)  Dunschede F, Will L, von LC, Mohler M, Galle PR, Otto G, et al. Treatment of metachronous 
and simultaneous liver metastases of pancreatic cancer. Eur Surg Res 2010;44(3-4):209-13. 

 (5)  Gillen S, Schuster T, Friess H, Kleeff J. Palliative resections versus palliative bypass 
procedures in pancreatic cancer--a systematic review. Am J Surg 2012 Apr;203(4):496-502. 

 (6)  Larønningen S, Larsen IK, Møller B, Engholm G, Storm HH, Johannesen TB. Cancer in 
Norway 2011. In: Larsen IK, editor. Cancer in Norway.Oslo: Cancer Registry of Norway; 
2013. 

 (7)  Kumar V, Robbins SL. Robbins basic pathology. 8th ed ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 
2007. 

 (8)  Park JB, Kim YH, Kim J, Chang HM, Kim TW, Kim SC, et al. Radiofrequency ablation of liver 
metastasis in patients with locally controlled pancreatic ductal adenocarcinoma. J Vasc 
Interv Radiol 2012 May;23(5):635-41. 

 (9)  Keleg S, Buchler P, Ludwig R, Buchler MW, Friess H. Invasion and metastasis in pancreatic 
cancer. Mol Cancer 2003 Jan 22;2:14. 

 (10)  Koninger J, Wente MN, Muller-Stich BP, di Mola FF, Gutt CN, Hinz U, et al. R2 resection in 
pancreatic cancer--does it make sense? Langenbecks Arch Surg 2008 Nov;393(6):929-34. 

 (11)  Hartwig W, Hackert T, Hinz U, Hassenpflug M, Strobel O, Buchler MW, et al. Multivisceral 
resection for pancreatic malignancies: risk-analysis and long-term outcome. Ann Surg 2009 
Jul;250(1):81-7. 

 (12)  Burkitt HG, Quick CRG, Reed JB. Tumors of the pancreas and hepatobiliary system. In: 
Hunter L, Heway C, Swan R, editors. Essential surgery - problems, diagnosis and 
management.Australia and UK: Churchill Livingstone Elsevier; 2007. 

 (13)  Castillo CF. Clinical manifestations, diagnosis, and staging of exocrine pancreatic cancer. In: 
Post TW, editor. UpToDate.Waltham, MA.: UpToDate; 2013. 



36 
 

 (14)  Seelig SK, Burkert B, Chromik AM, Tannapfel A, Uhl W, Seelig MH. Pancreatic resections for 
advanced M1-pancreatic carcinoma: the value of synchronous metastasectomy. HPB Surg 
2010;2010:579672. 

 (15)  Bjerregaard JK, Mortensen MB, Schonnemann KR, Pfeiffer P. Characteristics, therapy and 
outcome in an unselected and prospectively registered cohort of pancreatic cancer 
patients. Eur J Cancer 2013 Jan;49(1):98-105. 

 (16)  Brustugun OT, Dajani O, Lehne G, Thoresen GH. Legemidler i behandlingen av 
kreftsykdommer. In: Fjeldstad T, editor. Norsk legemiddelhåndbok.Oslo: Foreningen for 
utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok; 2014. 

 (17)  Conroy T, Desseigne F, Ychou M, Bouche O, Guimbaud R, Becouarn Y, et al. FOLFIRINOX 
versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011 May 
12;364(19):1817-25. 

 (18)  Labori KJ, Hjermstad MJ, Wester T, Buanes T, Loge JH. Symptom profiles and palliative care 
in advanced pancreatic cancer: a prospective study. Support Care Cancer 2006 
Nov;14(11):1126-33. 

 (19)  Fitzpatrick R, Fletcher A, Gore S, Jones D, Spiegelhalter D, Cox D. Quality of life measures in 
health care. I: Applications and issues in assessment. BMJ 1992 Oct 31;305(6861):1074-7. 

 (20)  Schlitter AM, Esposito I. Definition of microscopic tumor clearance (r0) in pancreatic cancer 
resections. Cancers (Basel) 2010;2(4):2001-10. 

 (21)  Zanini N, Masetti M, Jovine E. The definition of locally advanced pancreatic cancer. Br J 
Cancer 2010 Apr 13;102(8):1306-7. 

 (22)  Oken MM, Creech RH, Tormey DC, Horton J, Davis TE, McFadden ET, et al. Toxicity And 
Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 
1982 1982. 

 (23)  Savarese D. Common terminology criteria for adverse events. In: Post TW, editor. 
UpToDate.Waltham,MA.: UpToDate; 2013. 

 (24)  Gourgou-Bourgade S, Bascoul-Mollevi C, Desseigne F, Ychou M, Bouche O, Guimbaud R, et 
al. Impact of FOLFIRINOX compared with gemcitabine on quality of life in patients with 
metastatic pancreatic cancer: results from the PRODIGE 4/ACCORD 11 randomized trial. J 
Clin Oncol 2013 Jan 1;31(1):23-9. 

 (25)  Burris HA, III, Moore MJ, Andersen J, Green MR, Rothenberg ML, Modiano MR, et al. 
Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for 
patients with advanced pancreas cancer: a randomized trial. J Clin Oncol 1997 
Jun;15(6):2403-13. 

 (26)  Von Hoff DD, Ervin T, Arena FP, Chiorean EG, Infante J, Moore M, et al. Increased survival in 
pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine. N Engl J Med 2013 Oct 
31;369(18):1691-703. 

 (27)  Moore MJ, Goldstein D, Hamm J, Figer A, Hecht JR, Gallinger S, et al. Erlotinib plus 
gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic 



37 
 

cancer: a phase III trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J 
Clin Oncol 2007 May 20;25(15):1960-6. 

 (28)  Ryan DP. Chemotherapy for advanced exocrine pancreatic cancer. In: Post TW, editor. 
UpToDate.Waltham, MA.: UpToDate; 2014. 

 (29)  Aukrust P, Hartmann A. Immunmodulerende midler. In: Fjeldstad T, editor. Norsk 
legemiddelhåndbok.Oslo: Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok; 2013. 

 (30)  Søreide JA, Grønbech JEG, I, Lassen K, Dueland S, Smaaland R, Hauge T, et al. Nasjonalt 
handlingsprogram med retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av 
pancreaskreft. In: Guldvog B, editor. Helsedirektoratet.Oslo: Helsedirektoratet; 2014. 

 (31)  Cote GA, Sherman S. Endoscopic palliation of pancreatic cancer. Cancer J 2012 
Nov;18(6):584-90. 

 (32)  Sarkaria S, Lee HS, Gaidhane M, Kahaleh M. Advances in endoscopic ultrasound-guided 
biliary drainage: a comprehensive review. Gut Liver 2013 Mar;7(2):129-36. 

 (33)  Castillo CE, Jimenez RE. Supportive care of the patient with advanced exocrine pancreatic 
cancer. In: Post TW, editor. UpToDate.Waltham, MA.: UpToDate; 2014. 

 (34)  Adler DG, Byrne KR. Endoscopic stenting for malignant pancreaticobiliary obstruction. In: 
Post TW, editor. UpToDate.Waltham, MA.: UpToDate; 2013. 

 (35)  Song TJ, Hyun YS, Lee SS, Park dH, Seo DW, Lee SK, et al. Endoscopic ultrasound-guided 
choledochoduodenostomies with fully covered self-expandable metallic stents. World J 
Gastroenterol 2012 Aug 28;18(32):4435-40. 

 (36)  Larssen L, Hauge T, Medhus AW. Stent treatment of malignant gastric outlet obstruction: 
the effect on rate of gastric emptying, symptoms, and survival. Surg Endosc 2012 
Oct;26(10):2955-60. 

 (37)  Huser N, Michalski C, Schuster T, Friess H, Kleeff J. Systematic review and meta-analysis of 
prophylactic gastroenterostomy for unresectable advanced pancreatic cancer. Br J Surg 
2009. 

 (38)  Michalski CW, Erkan M, Huser N, Muller MW, Hartel M, Friess H, et al. Resection of primary 
pancreatic cancer and liver metastasis: a systematic review. Dig Surg 2008;25(6):473-80. 

 (39)  Adam R, Chiche L, Aloia T, Elias D, Salmon R, Rivoire M, et al. Hepatic resection for 
noncolorectal nonendocrine liver metastases: analysis of 1,452 patients and development 
of a prognostic model. Ann Surg 2006 Oct;244(4):524-35. 

 (40)  Kleeff J, Reiser C, Hinz U, Bachmann J, Debus J, Jaeger D, et al. Surgery for recurrent 
pancreatic ductal adenocarcinoma. Ann Surg 2007 Apr;245(4):566-72. 

 (41)  Tveit KM, Balteskard L, Dahl O. Gastrointestinal kreft, pancreaskreft. In: Dahl O, Lehne G, 
aksaas I, valøy S, hristoffersen T, editors. Cytostatikaboken.Oslo: Farmakologisk institutt, 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo; 2009. 



38 
 

 (42)  Cunningham D, Chau I, Stocken DD, Valle JW, Smith D, Steward W, et al. Phase III 
randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus capecitabine in patients 
with advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol 2009 Nov 20;27(33):5513-8. 

 (43)  Ko AH. FOLFIRINOX: a small step or a great leap forward? J Clin Oncol 2011 Oct 
1;29(28):3727-9. 

 (44)  Valsecchi ME. Recent Treatment Advances and Novel Therapies in Pancreas 
  Cancer: A Review. Journal of Gastrointestinal Cancer 2013. 

 (45)  Gill S, Ho MY, Kennecke HF, Renouf DJ, Cheung WY, Lim HJ. Defining eligibility of 
FOLFIRINOX for first-line metastatic pancreatic adenocarcinoma (MPC) in the province of 
British Columbia: A population-based retrospective study. J Clin Oncol 30, 2012 2012. 

 (46)  Ballehaninna UK, Chamberlain RS. The clinical utility of serum CA 19-9 in the diagnosis, 
prognosis and management of pancreatic adenocarcinoma: An evidence based appraisal. J 
Gastrointest Oncol 2012 Jun;3(2):105-19. 

 (47)  Crippa S, Dominguez I, Rodriguez JR, Razo O, Thayer SP, Ryan DP, et al. Quality of life in 
pancreatic cancer: analysis by stage and treatment. J Gastrointest Surg 2008 
May;12(5):783-93. 

 (48)  Fletcher A, Gore S, Jones D, Fitzpatrick R, Spiegelhalter D, Cox D. Quality of life measures in 
health care. II: Design, analysis, and interpretation. BMJ 1992 Nov 7;305(6862):1145-8. 

 

 
 


