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Acesta  este  unul  dintre  mai  multe  cazuri  de  pacienți  cu  cancer  în  
stadiu  avansat  care  au  un  răspuns  complet  la  tratamentul  primar  de  
imunoterapie.  În  mod  clar,  această  terapie  imună  combinată  justifică  
studii  clinice  suplimentare.
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Răspunsul  complet  al  cancerului  pancreatic  în  stadiul  IV,  combinând  inhibitori  ai  punctelor  de  control  adaptate  la  doză  cu  interleukina-2  (IL-2)  și  

hipertermie  în  intervalul  febrei
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Am  raportat  anterior  mai  multe  cazuri  
de  remisie  completă  a  metastazei  
pulmonare  mult  avansate  în  cancerul  
de  sân  triplu  negativ,  cancerul  esofagian  
și  cancerul  de  sân  la  ITOC3  (München)  
2016,  ITOC  4  (Praga)  2017  și,  respectiv,  
ITOC  5  (Berlin)  2018;  aici  raportăm  un  
caz  similar.

Pacientul  era  un  bărbat  de  45  de  ani  
nou  diagnosticat  05/2017  cu  
adenocarcinom  pancreasului  cu  

confirmare  histologică  adenocarcinom  
ductal  primar  invaziv  cu  metastază  hepatică  
diseminată  pancreasului  (>20  leziuni  
unice  până  la  2  cm)  și  un  singur  depozit  peritoneal  mare  ( 2,7×2,0×3,9  cm)  aproape  de  cecum.  A  
existat  ascită  malignă  de  volum  mic.

Analiza  celulelor  tumorale  circulante  
(CTC)  a  evidențiat  un  scor  mare  de  236.  
Laboratorul  a  arătat  valori  crescute  ale  
transaminazelor  și  enzimelor  

pancreatice,  TM  CEA/  a  fost  de  3,4  ng/
ml,  CA19/9  4  U/ml.

Histologia  a  evidențiat  adenocarcinom  
stadiul  UICC  IV  T2  N2  M1  (hepar,  
peritoneu)  cu  metastază  Guardant360  
para-aortal  și  celiac  diseminat.  
secvențierea  a  indicat  o  sarcină  de  

alterare  somatică  de  9,2%.

Pacientul  a  suferit  o  singură  dată  CHT  
neoadjuvant  cu  Gemcitabină-Abraxane  
anterior.

GO  2-3  august.

Prima  restabilire  11/2017  la  trei  luni  după  inițierea  terapiei  cu  CT  a  abdomenului  și  
pelvisului  a  demonstrat  remisiune  parțială  majoră  cu  scăderea  dimensiunii  metastazei  
hepatice  diseminate  și  nicio  tumoră  pancreatică  primară  măsurabilă,  dispariția  

limfadenopatiei  descrise  anterior.  În  acel  moment,  pacientul  începuse  să  se  îngrașă  din  
nou  și  nu  prezenta  orice  simptome  legate  de  cancer.  A  treia  restabilire  11/2018  La  16  luni  
după  inițierea  terapiei  cu  CT  a  abdomenului  și  toracelui  a  indicat  remisiune  completă.  
Timpul  de  urmărire  acum  este  de  26  de  luni.  Pacientul  este  sănătos  și  lipsit  de  orice  
simptom.

Clinic  pacientul  a  prezentat  un  indice  
Karnofsky  de  90%  cu  o  pierdere  
semnificativă  în  greutate  de  4  kg  în  
ultimele  2  luni,  pacientul  a  prezentat  
un  ușor  disconfort  abdominal  superior  
stâng  care  a  început  în  jur  de  9  luni
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Inhibitorul  punctului  de  control  imun  (IC)  
PD-1  adaptat  la  doză  nivolumab  (0,5  mg/
kg)  cu  inhibitor  CTLA-4  IC  ipilimumab  (0,3  
mg/kg)  a  fost  administrat  săptămânal,  timp  
de  trei  săptămâni.  Aceasta  a  fost  însoțită  
de  hipertermie  locoregională  cu  câmpuri  de  radiofrecvență  (13,56  MHz)  
folosind  dispozitivul  Syncrotherm  de  3  ori  
pe  săptămână  (putere  maximă  400  W)  peste  
regiunea  tumorală  în  combinație  cu  doze  
mari  de  vitamina  C  (0,5  g/kg)  și  acid  alfa  
lipoic  (600  mg). )  peste  trei  săptămâni.  
Aceasta  a  fost  urmată  de  hipertermie  de  
lungă  durată  a  întregului  corp  (folosind  
dispozitivul  Heckel  HT3000)  în  combinație  
cu  chimioterapie  cu  doze  mici  folosind  
ciclofosfamidă  300  mg/m²  pentru  a  reduce  
celulele  TReg.  Doză  moderată  iv

Interleukina-2  (IL-2)  sub  protecție  
Taurolidină  a  fost  administrată  timp  de  
cinci  zile  cu  titrare  atentă  la  hipertermie  
febrilă  zilnică  de  max  39,5°C.  CHT  a  fost  
administrat  cu  gemcitabină  metronomică  500  mg/m2  de  două  ori.
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