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Streszczenie 

Starość to ogół zmian biologicznych zachodzących w ciele człowieka po 60. roku życia. W tym 

okresie ustaje intensywne odbudowywanie komórek, organizm jest mniej odporny na choroby, 

a układ nerwowy jest mniej aktywny. Tkanki stają się odwodnione i mniej elastyczne oraz ulegają 

atrofii. Według WHO okres starości można podzielić na kilka grup wiekowych – od 60. do 74. roku 

życia to wczesna starość, wiek podeszły, pomiędzy 75. a 89. rokiem następuje późna starość, wiek 

starczy; powyżej 80. roku życia mówi się o starości sędziwej, 90-latków uważa się za osoby 

długowieczne. 

Wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory, ryzyko wzrasta 

wraz z długością życia, a szczyt zachorowań obserwuje się w grupie osób między 65. a 75. rokiem 

życia. Ponad 60% nowych zachorowań na nowotwory dotyczy osób powyżej 65. roku życia, natomiast 

umieralność wynosi ponad 70%. Liczba zachorowań na nowotwory u osób powyżej 65. roku 

życia jest 10-krotnie większa niż u młodszych, a umieralność z powodu chorób nowotworowych jest 

16-krotnie wyższa u starszych chorych. Istnieje wiele niewyjaśnionych zagadnień dotyczących 

nowotworów 

u osób starszych, jak na przykład częstsze występowanie nowotworów lub odmienność 

biologiczna i przebieg kliniczny oraz nieokreślone ostatecznie zasady leczenia. Przez wiele lat chorzy 

w wieku powyżej 65. roku życia nie byli włączani do badań klinicznych, między innymi z powodu 

ryzyka nieukończenia zaplanowanego leczenia, większego ryzyka niepowodzenia leczenia lub 

nasilonej 

toksyczności. Dodatkowym ograniczeniem udziału w badaniach klinicznych było przeświadczenie 

o odmiennym, często bardziej dynamicznym przebiegu choroby w grupie starszych chorych, 



co mogło prowadzić do pogorszenia odpowiedzi na leczenie i zwiększenia odsetka powikłań. 

Cele pracy 

Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy rodzajem nowotworu, wiekiem, stanem 

sprawności, 

stopniem zaawansowania oraz chorobami współistniejącymi a skutecznością chemioterapii, 

czasem do progresji oraz przeżyciem całkowitym. Przeanalizowano również bezpieczeństwo 

chemioterapii 

u chorych w wieku 75+. 

Materiał i metody 

Badaniem objęto 134 chorych (mężczyzn oraz kobiet) w wieku 75–88 lat, leczonych na Oddziale 

Onkologii 

Klinicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina 
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w Rzeszowie w latach 2009–2012. Do badania włączono chorych z najczęściej występującym 

rozpoznaniem 

raka jelita grubego, raka płuca oraz chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). 

Najliczniejszą grupę stanowili chorzy na raka jelita grubego – 57, z powodu raka płuca leczono 

42 pacjentów, a 35 poddano terapii z powodu chłoniaka DLBCL. 

U wszystkich chorych oceniano skuteczność chemioterapii w połowie zaplanowanego leczenia 

oraz po jego zakończeniu. Odpowiedź na leczenie oceniano według kryteriów RECIST 1.1 oraz 

kryteriów oceny odpowiedzi na leczenie chorych na DLBCL. 

Wyniki 

Stwierdzono, że na odpowiedź na leczenie miał wpływ stan sprawności chorych w momencie 

rozpoczęcia terapii oraz obecność chorób współistniejących. 

Oceniając czas przeżycia wolny od progresji choroby, wykazano wpływ rodzaju nowotworu, 

stopnia zaawansowania i stanu sprawności pacjenta w przypadku raka jelita grubego i płuca, 

obecności 

chorób współistniejących w przypadku raka płuca oraz wystąpienia działań niepożądanych 

u chorych leczonych z powodu DLBCL. 

Analiza wieloczynnikowa z zastosowaniem modelu Coxa wykazała, że w grupie chorych na 

raka jelita grubego istotne znaczenie dla oceny przeżycia miał wiek, stan sprawności oraz stopień 

zaawansowania choroby. Wśród chorych na raka płuca na czas przeżycia wpłynął stopień 

zaawansowania. 



W grupie chorych na chłoniaka jedynym czynnikiem istotnym dla poziomu przeżycia był 

stan sprawności według Karnofsky’ego. 

Analizując bezpieczeństwo leczenia systemowego, wykazano, że szczególny wpływ na wystąpienie 

działań niepożądanych w trakcie i po chemioterapii miał stan sprawności chorych przed 

rozpoczęciem leczenia. 

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonego badania można wysunąć następujące wnioski: 

• na odpowiedź na leczenie miał wpływ stan sprawności chorych oraz obecność chorób 

współistniejących; 

• na czas przeżycia wolnego od progresji miały wpływ: rodzaj nowotworu, stopień zaawansowania 

i stan sprawności w przypadku raka jelita grubego i płuca, obecność chorób współistniejących 

w przypadku raka płuca oraz wystąpienie działań niepożądanych u chorych leczonych 

z powodu DLBCL; 

• na czas przeżycia całkowitego miały wpływ: wiek, stan sprawności oraz stopień zaawansowania 

u chorych na raka jelita grubego, stopień zaawansowania u chorych na raka płuca, stan 

sprawności u chorych leczonych z powodu DLBCL; 

• na wystąpienie działań niepożądanych po chemioterapii szczególny wpływ miał stan sprawności 

chorych przed rozpoczęciem leczenia. 
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VIII. Summary 

Senility is the total of biological changes taking place in the human body. During this period, 

intensive rebuilding of cells ceases, the body is less resistant to diseases and the nervous system 

is less active. Tissues become dehydrated and less elastic and undergo atrophy. According to the 

WHO, the old age can be divided into several age groups. From 60 to 74 years old is an early old 

age. 75–89 years of age include old age. Over 80 years of age are said to be late old age. 90-year-olds 

are considered to be long-lived people. Age is the most important risk factor for cancer, the risk 

increases with the length of life, and the peak of illness is observed in the group of people between 

65 and 75 years of age. Over 60% of new cases of cancer affect people over 65, while mortality is 

over 70%. The number of cancer cases in people over 65 is 10 times higher than in younger patients, 

and mortality due to cancer is 16 times higher in older patients. There are many unexplained issues 

of cancer in older people, such as more frequent cancers or biological and clinical disorder, and 



definitive treatment principles. For many years, patients over the age of 65 have not been included 

in clinical trials, among others due to the risk of not completing the planned treatment, greater risk 

of treatment failure or increased toxicity. An additional limitation of participation in clinical trials 

was the conviction of a different, often more dynamic course of the disease in the group of elderly 

patients, which could lead to a worsening of the response to treatment and an increase in the rate 

of complications. 

Study objectives 

The aim of the study was to show the relationship between the type of cancer, age, performance 

status, stage of the disease, co-morbidities and the response to the chemotherapy, time needed 

to progress by disease and overall survival. The safety of chemotherapy in patients aged 75+ was 

also analyzed. 

Material and methods 

The study involved 134 patients (men and women) aged 75–88 years, treated at the Department 

of Clinical Oncology of the Podkarpackie Oncology Centre in the F. Chopin Provincial Specialist 

Hospital of Rzeszów, between 2009 and 2012. The study included patients with the most 
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common diagnosis of colorectal cancer, lung cancer and diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). 

The most numerous group were patients with colorectal cancer – 57, 42 were treated for lung cancer 

and 35 for DLBCL. 

In all patients, the effectiveness of chemotherapy was assessed in the half of the planned treatment 

and after its completion. Response to treatment was assessed according to the criteria of 

RECIST 1.1 and criteria for the response on the treatment of patients with DLBCL. 

Results 

It was demonstrated that the efficacy of chemotherapy was related to the patient’s performance 

status and co-morbidities. 

Tumor type, stage of disease and performance status in colorectal cancer and lung cancer, 

comorbidities 

in lung cancer and side effects in patients treated for DLBCL had a relationship with 

time needed to progress by disease. 

Multivariate analysis using the Cox model showed that in the group of patients with colorectal 

cancer, the age, performance status and the stage of disease were important factors for the overall 



survival. Among patients with lung cancer, the stage of disease influenced the survival time. In the 

group of patients with lymphoma, the only factor relevant for the overall survival was the Karnofsky 

performance status. 

During analysis the safety of systemic therapy, it was shown that the performance status had 

a particular impact on the occurrence of side effects of the chemotherapy. 

Conclusions 

The following conclusions can be drawn from the study carried out: 

• the effectiveness of chemotherapy was affected by the performance status and co-morbidities; 

• progression-free survival was influenced by: the type of cancer, the stage of disease and the 

performance status in the colorectal and the lung cancer, co-morbidities in the case of lung 

cancer and side effects in patients treated for DLBCL; 

• the overall survival was influenced by: the age, the performance status and the stage of disease 

in patients with colorectal cancer, the stage of disease in patients with lung cancer, the performance 

status in patients treated for DLBCL; 

• the performance status of patients before the start of treatment had a special influence on the 

occurrence of adverse events after chemotherapy. 


