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O estudo tinha como finalidade avaliar a eficácia de um tratamento de segunda
linha de oxaliplatina e fluorouracil em pacientes com câncer de pâncreas avançado
que experimentaram progressão ao receber gemcitabina em monoterapia.
Sabe-se que a ressecção cirúrgica é a única modalidade potencialmente
curativa já que a sobrevida global nos pacientes com doença irressecável é de <2%
em 5 anos.
O CONKO-003 é estudo de fase III, aberto randomizado que foi realizado em
16 instituições de toda a Alemanha entre janeiro/2004 a maio/2007.
Os 168 pacientes elegíveis tinham 18 anos ou mais, estratificados de acordo
com a presença de metástases, a duração da terapia de primeira linha e índice de
Karnofsky >70%, adequadas funções hepática, renal e medular.
Os pacientes foram divididos aleatoriamente em cuidados paliativos (BSC) e
OFF (fluorouracil administrado semanalmente durante as primeiras 4 semanas e
oxaliplatina administrada nos dias 8 e 22 de um ciclo de 6 semanas) ou BSC e ácido
folínico combinado com fluorouracil (FF).
O desenho do estudo segue abaixo:

Após um seguimento médio de 54,1 meses, 160 pacientes foram elegíveis para
análise primária.
A sobrevida média no grupo OFF (com oxaliplatina) foi 5,9 meses versus o
grupo FF 3,3 meses. O tempo para progressão com OFF foi 2,9 meses versus FF 2,0
meses (HR, 0,68, p0,019).

As taxas de eventos adversos foram semelhantes entre os grupos de
tratamento, com exceção de graus 1-2 neurotoxicidade, que foram relatadas em 29
pacientes (38,2%) e seis (7,1%) no OFF e grupos FF, respectivamente (p 0,001).
O estudo CONKO-003 demonstrou que OFF teve sobrevida global maior em
comparação com FF sozinho em pacientes com câncer avançado gemcitabina
refratário pancreático, desde que os pacientes tem bom performance para ser
submetidos a esta segunda linha.
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