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Роля на серумните биомаркери при 
ПДАК

• През 2021 година United European Gastroenterology  определя 
ПДАК като заболяване с изключително медицинско значение 
поради високата честота на смъртност (4% от онкологичната 
смъртност и отношение смъртност/заболеваемост 98%) и 
мрачната прогноза за 5-годишна преживяемост от 9%. 

• По-ранно откриване на болестта би увеличило 5-годишната 
преживяемост и би дало възможност за радикално хирургично 
лечение едновременно с адювантна химиотерапия. 

• Все още няма утвърдени скринингови стратегии за общата 
популация и програмите, които съществуват обхващат 
единствено високо-рисковите групи (фамилен ПДАК, 
наследствени синдроми, свързани с риск от ПДАК), а те 
съставяват само 5-10% от всички ПДАК пациенти. 

The Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021;6:81. doi: 10.1016/S2468-1253(20)30397-6.
Khalaf N, El-Serag HB, Abrams HR et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021;19:876–884. 

Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I et al. Global cancer statistics 2018: CA Cancer J Clin. 2018;68:394–424. 



• Има публикувани данни за повече от 
300 биомаркера, потенциално полезни 
като диагностични и прогностични.

• Основни насоки в преодоляване на 
ограниченията
✓ Оптимална биологична проба;
✓ Търсене на различни по структура 

маркери;
✓ Избор на аналитичен метод;
✓ Изграждане на панели от 

едновременно определяни маркери.

• Цел на презентацията е да представи 
възможностите на серумните туморни 
маркери за своевременна диагностика, 
проследяване, оценка ефекта от 
лечение и ранно откриване на рецидиви 
и прогресия при пациенти с ПДАК. 

O'Neill RS, Stoita A. World J Gastroenterol. 2021;27(26):4045-4087. 



Въглехидратен антиген 19-9 (СА19-9)
• Описан през 1979г.
• Неспецифичен за ПДАК – повишава се при колоректален, 

стомашен карцином, карцином на жлъчните пътища и 
някои хистологични типове овариален карцином. 

• Повишен е само в около 80% от случаите на ПДАК.
• СА 19-9  - изисква наличието на ензима 1,4-

fucosyltransferase, продукт на Lewis гена, който се
открива само у пациенти с Le (a-b+) или Le (a+b-) кръвни
групи. Около 6% от Кавказката и 22% от Некавказката
популации са генотипно Le (a-b-) и не синтезират CA 19-
9. В този случай маркерът не може да бъде ползван в
проследяването на пациенти с ПДАК.

• CA19-9 е повишен и при редица доброкачествени 
заболявания – хроничен панкреатит, холангит и билиарна 
обструкция и др. 

Да се оценява повишението в серумната концентрация 
на маркера след билиарна декомпресия и 
нормализиране стойностите на общия билирубин! 

Lee T, Teng TZJ, Shelat VG. Carbohydrate antigen 19-9 - tumor marker: Past, present, and future. World J Gastrointest Surg. 2020



Значение на СА 19-9 за скрининг и 
диагностика

• Едноцентрово проспективно проучване с 70940 
асимптомни участника. 

• PPV -0.9%; чувствителност 100%; специфичност 98.5% .
• При симптоматични пациенти СА 19-9 е добър 

диагностичен маркер с чувствителност 79-81% и 
специфичност 80-90%.

• Във високо-рискови популации (фамилен ПДАК или 
Peutz-Jeghers синдром) СА 19-9 остава с ограничено 
приложение дори в комбинация с образни методи.

Не се препоръчва използването на СА 19-9 за 
скрининг на ПДАК! 

Kim JE, Lee KT, Lee JK et al. Clinical usefulness of carbohydrate antigen 19-9 as a screening test for pancreatic cancer in an asymptomatic 
population. J Gastroenterol Hepatol. 2004

Huang Z, Liu F. Diagnostic value of serum carbohydrate antigen 19-9 in pancreatic cancer: a meta-analysis. Jumour Biol 2014.



• СА 19-9 може да е повишен поради хипергликемията или появата на 
остро метаболитно нарушение (кетоацидоза или хиперосмоларитет)

✓ PPV 10.7% при пациенти с диабет;
✓ Понижение на кръвната захар корелира с намаление на СА 19-9;
✓ Оценка на маркера след нормализиране на HbA1c;
✓ Избор на cut off стойности за СА 19-9, коригирани спрямо 

индивидуалната концентрация на кръвната захар.

• При пациенти с новооткрит диабет е уместно да се обсъжда 
проследяване на СА 19-9 с цел ранно откриване на ПДАК. 

• Системен обзор с 2408 пациенти показва, че всяко увеличение с 
0.56 mmol/L на кръвната захар е свързано с увеличение с 14% 
риска от ПДАК.

Choe JW, Kim HJ, Kim JS et al. Usefulness of CA 19-9 for pancreatic cancer screening in patients with new-onset 
diabetes. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2018.

СА 19-9 при пациенти с диабет



СА 19-9 в препоръките на 
международните ръководства

• Международните ръководства като това на EGTM и 
NACB (USA) не препоръчват употребата на СА 19-9 
самостоятелно за диагностика поради субоптимална 
чувствителност, специфичност, PPV и NPV.

• В своето ръководство от 2021 година, NCCN препоръчва 
изследването на СА 19-9 в целия процес на менажиране 
на пациенти с ПДАК– преди започване и след 
приключване на лечението и при проследяване за 
ранно откриване на локален рецидив или прогресия. 



Предоперативна концентрация на СА 19-9

• Налице е значима вариабилност в докладваните cut off стойности 
за определяне на нерезектабилна болест – 37-1000 U/ml (SN 69-
93%; SP 78-98%).

Brown EG, Canter RJ, Bold RJ. Preoperative CA 19-9 kinetics as a prognostic variable in radiographically 
resectable pancreatic adenocarcinoma. J Surg Oncol. 2015

De Rosa A, Cameron IC, Gomez D. Indications for staging laparoscopy in pancreatic cancer. HPB (Oxford) 2016 

➢ Изходната концентрация на СА 19-9 корелира с 
AJCC стадия и резектабилността на тумора.



• Стойностите на СА 19-9 са независими 
от концентрацията на билирубин;

• Основни сурогатни маркери са СА 19-9 
и големина на тумора;

• Добавяне на други маркери като СЕА и 
локализация на тумора към момента 
не е валидирано.

De Rosa A, Cameron IC, Gomez D. Indications for staging laparoscopy in pancreatic cancer. HPB (Oxford) 2016 

➢ Предложен алгоритъм за 
подбор на пациенти с КТ 
определен като резектабилен 
ПДАК, които са подходящи за 
стадираща лапароскопия.



❖ Heger и сътр. докладват при 103 пациенти, които получават 
неоадювантна терапия FOLFIRINOX, че при след-неоадювантни
стойности на СА 19-9 >91.8 U/ml пациентите нямат полза от 
последваща резекция на тумора (SN 75% и SP 76.9%).

❖ проучване на Macedo и сътр. с включени 274 пациенти, които
получават като неоадювантно лечение  FOLFIRINOX или 
Gemcitabine/nab-paclitaxel терапия и радикална резекция показва
резултати, че  ≥ 50% намаление на  CA 19-9 се свързва с:
✓ подобрена обща преживяемост (42.3 спрямо 24.3 месеца);
✓ свободна от локален рецидив преживяемост (27.3 спрямо

14.1 месеца);
✓ свободна от прогресия преживяемост (29.3 спрямо 13 

месеца);

Heger U, Sun H, Hinz U et al.HPB (Oxford) 2020
Macedo FI, Ryon E, Maithel SK et al. Ann Surg. 2019 

СА19-9 при неоадювантна терапия



СА 19-9 при резектабилна болест

• Проспективно проучване на 
пациенти след резекция и 
адювантна химиолъчетерапия.

• СА 19-9 < 180 U/ml се свързва 
със значимо по-висока средна 
преживяемост спрямо пациенти 
с СА 19-9 > 180 U/ml (HR, 3.53; 
P< 0.0001), което кореспондира 
с 72% намаление на риска от 
смърт.

• Подобни са резултатите и при 
сравняване на пациенти с СА 
19-9 <90 U/ml и >90 U/ml.

➢ Ниска следоперативна концентрация или серийни 
намаления на СА 19-9 са добър прогностичен 
маркер.

Published in: Adam C. Berger; Miguel Garcia Jr; John P. Hoffman; William F. Regine; 

Ross A. Abrams; Howard Safran; Andre Konski; Alan B. Benson III; John MacDonald; 

Christopher G. Willett; Journal of Clinical Oncology 2008 265918-5922.



СА 19-9 след резекция

• 260 пациента.
• Пациенти с постоперативни стойности на 

СА 19-9 > 90 U/ml, които провеждат 
адювантна химиотерапия нямат по-
висока средна преживяемост спрямо 
пациенти, които не провеждат 
адювантна химиотерапия (16.2 спрямо 9 
месеца, Р= 0.719) 

• в групата на пациентите със стойности 
на СА 19-9 < 90 U/ml провеждането на 
адювантна химиотерапия води до 
значително подобрение в 
преживяемостта ( 26 спрямо 16.7 
месеца, Р=0.0108). 

➢ Концентрация на СА 
19-9 <90 U/ml е 

предиктор за полза от 
адювантна 

химиотерапия.



СА 19-9 е прогностичен и предиктивен 
биомаркер при пациенти с авансирал ПДАК, 

получили терапия с Gemcitabine

Cancer, Volume: 119, Issue: 2, Pages: 285-292, First published: 11 July 2012, DOI: 

(10.1002/cncr.27734) 

• Данни от 6 проспективни 
проучвания

• Ниво на СА 19-9 преди 
терапия корелира с общата 
преживяемост и време до 
прогресия

• Увеличение на СА 19-9 с <5%
спрямо базалната 
концентрация е асоциирано с 
по-добър изход (OS, 10.3 
спрямо 5.1 месеца, Р.0.002)



СЕА се открива повишен в 30-60% от ПДАК; 
• 3650 пациента от 19 проучвания

• панел от маркери, базиран на СЕА и СА 19-9 има по-добра диагностична точност от самостоятелното 
определяне на СЕА или СА 19-9 с AUC 0.90 и Q-стойност 0.84, но в същото време панелът не 
показва по-добра чувствителност от изследването на СЕА или СА 19-9 поотделно.



• 13 проучвания с 4537 
участника, от които 1277 
пациенти с доказан ПДАК.

• СА 19-9 е по-добра 
чувствителност (ratio of 
sensitivity: 1.54; 1.31–
1.81; P < 0.001), DOR 
(DOR: 3.50; 95% CI: 2.24–
5.45; P < 0.001), и AUC 
(ratio of AUC: 1.24; 95% 
CI: 1.15–1.33; P < 0.001)

• Без разлика в 
специфичността (ratio of 
specificity: 0.97; 95% CI: 
0.89–1.06; P = 0.517)

❖ Да се използва комбинацията от 
двата маркера за ранна диагностика 

на ПДАК поради тяхното лесно 
изпълнение, ефикасност и 

неинвазивност. 



❖ СА 125 има потенциал като прогностичен маркер за резектабилност 
на ПДАК.

❖ СА 125 корелира с развитието на метастатична болест.
❖ Предоперативно установена констелация  СЕА+/ СА125+/ СА19-

9>1000 U/ml е прогностичен маркер за наличие на 
микрометастази дори и без данни от образните изследвания.

❖ Определянето на СА 125 има следните предимства пред СА 19-9:
✓ Не се влияе от серумната концентрация на билирубин 

(може да се ползва при пациенти с иктер);
✓ Не зависи от нивото на кръвната захар;
✓ Експресията му не е свързана с Lewis антигена. 

Luo G, Xiao Z, Long J et al. CA125 is superior to CA19-9 in predicting the resectability of pancreatic cancer. J Gastrointest Surg. 2013;
Liu L, Xu HX, Wang WQ et al. Serum CA125 is a novel predictive marker for pancreatic cancer metastasis and correlates with the metastasis-

associated burden. Oncotarget. 2016 

СА 125 при ПДАК



 8 проучвания с 1235 участника



Комбинираното изследване на СА 19-9 и СА125 превъзхожда 
самостоятелното определяне на всеки един от маркерите. 



❖ AUC и Q-value на СА 125 
базиран панел са 
съответно 0.89 и 0.82.





❖ Определяне в панкреасен сок, асцит, БАЛ и ИХХ оцветяване.
❖ Кинетика на промените на СА 19-9 – по-добър предиктор за 

нерезектабилност от cut off стойност.
❖ Скорост на нарастване на СА 19-9 постоперативно- маркер за 

ранно откриване на рецидив или прогресия.
❖ Въвеждане в клинична употреба на стадий-зависими cut off

стойности.
❖ Използване на СА 19-9 таргетиращи антитела като терапевтична

опция при ПДАК и остър панкреатит.

✓ Предстои клиничната валидация на тези научни 
постановки в проспективни проучвания. 

Какво още от СА 19-9 при ПДАК?



БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ

• Нови протеинни маркери, гликопротеини и 
липиди, растежни фактори, цитокини и 
хемокини, адхезионни молекули;

• Свободно-циркулираща ДНК, микро-РНКи, 
екзозоми, циркулиращи туморни клетки;

• Метаболомни компоненти, части от 
микробиома, имунни и стромални сигнатури 
и др.



БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ



❖ TFFs са малки секреторни муцин-асоциирани протеини с 
физиологична функция – протекция на епителните клетки.

❖ Онкогенната роля на TFFs е наблюдавана при редица неоплазми –
карцином на гърдата, яйчника, простатата и колона.

❖ Секреторната природа на TFFs и високата им устойчивост на 
протеолитично смилане, киселини и топлинна деструкция ги 
квалифицира като биомаркери с голям потенциал.

❖ Изследват се възможностите на панел от TFFs и СА 19-9, 
определяни в серумни проби, за отдиференциране на панкреатит 
от ПДАК и ранно откриване на ПДАК.

Trefoils (TFF 1, 2 и 3) –потенциални ранни 
маркери при ПДАК?



❖ Добавянето на TFFs
комбинацията подобрява 
SN на СА 19-9 с 10-25% 
при SP 90% за 
отдиференциране на 
ранен ПДАК от хроничен 
панкреатит и здрави 
контроли. 




