
Streszczenie 

 

 

Wstęp 

Nowotwór jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów  

u mężczyzn i u kobiet. Prawie 60% zachorowań występuje w krajach rozwiniętych.  

Podstawowym czynnikiem ryzyka jest indywidualna wrażliwość na zachorowanie, 

kształtowana przez współdziałanie środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka 

rozwoju tego nowotworu.  

Objawy kliniczne raka jelita grubego, są często niecharakterystyczne i przypisywane 

innym chorobom jelita grubego dlatego choroba często jest wykrywana  

w zaawansowanym stadium. 

Podstawową metodą leczenia chorych na raka jelita grubego jest leczenie operacyjne, 

którego zakres zależy od umiejscowienia i zaawansowania nowotworu. We wczesnych 

stadiach zaawansowania, u chorych bez przerzutów odległych, jest to metoda 

pozwalająca na leczenie radykalne.  

W przypadkach zaawansowanych stosuje się leczenie skojarzone, np. radio-

chemioterapię w przypadku raka zlokalizowanego w odbytnicy lub sama chemioterapię. 

Stosowanie chemioterapii uzależnione jest ściśle od stopnia zaawansowania procesu 

chorobowego oraz od sprawności ogólnej pacjenta i chorób towarzyszących. Ogromną 

rolę w terapii zaawansowanych nowotwór jelita grubego odgrywają leki ukierunkowane 

na cele molekularne. Jednym z nich jest bewacizumab, który należy do grupy leków   

antyangiogennych. 

 

Założenia i cel pracy  

Za cel pracy przyjęto ocenę progresji, jako wykładnika skuteczności zastosowanego 

leczenia onkologicznego u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego. Progresję  

i czas jej wystąpienia analizowano w zależności od wybranych cech demograficznych 

pacjentów, wykładników procesu nowotworowego raka jelita grubego oraz 

skategoryzowanej lokalizacji guza pierwotnego w jelicie. Poddano również analizie 

wpływ status mutacji genu KRAS i zastosowanych schematów leczenia na występowanie 



progresji choroby. Na podstawie zgromadzonego materiału badawczego podjęto także 

próbę identyfikacji czynników o charakterze prognostycznym i predykcyjnym  

w leczeniu raka jelita grubego.  

 

Materiał i metody 

W pracy wykorzystano metodę retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej 

pod kątem efektywności i toksyczności leczenia 148 chorych z rozpoznaniem 

zaawansowanego raka jelita grubego.  

Pacjenci byli zakwalifikowani do leczenia schematem folfox 4 z bewacizumabem 

(leczenie w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia), a uprzednio w leczeniu 

otrzymywali schemat folfiri. Część pacjentów otrzymywało w leczeniu uzupełniającym 

chemioterapię LF lub kapecytabinę. Pacjenci leczeni z powodu raka odbytnicy  

w większości poddani byli przed- lub pooperacyjnej radioterapii. Wszyscy chorzy objęci 

analizą mieli usunięte pierwotne ognisko nowotworowe.  

Skuteczności leczenia oceniano na podstawie wykonywanego co 12 tygodni badania 

tomograficznego, według klasyfikacji RECIST 1.1. Dokonano także oceny toksyczności 

zastosowanego leczenia wg kryteriów CTCAE. 

Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę z użyciem ilościowych  

i jakościowych metod statystycznych. Oceniono także wyniki własne oraz dokonano 

przeglądu piśmiennictwa. 

 

Wyniki 

Nie wykazano zależności pomiędzy lokalizacją guza pierwotnego a wiekiem, płcią 

i stopniem złośliwości histopatologicznej. Nie potwierdzono takich korelacji również dla 

mutacji Kras. Płeć męska (p = 0,04), cecha T4 (p = 0,011) oraz prawostronna lokalizacja 

guza pierwotnego (p=0,03) były pozytywnymi predyktorami progresji RJG w badanej 

grupie chorych. Pozytywną odpowiedź na chemioterapię obserwowano istotnie częściej 

u chorych z objawami jej toksyczności (p<0,001). Toksyczność chemioterapii istotnie 

wzrastała wraz z czasem leczenia (p<0,001). Przerzuty do płuc występowały istotnie 

częściej u chorych >61 r.ż. 

 



Wnioski 

1. Płeć męska i cecha T4 były pozytywnymi predyktorami progresji RJG w badanej 

grupie chorych.  

2. Progresja choroby występowała istotnie częściej przy prawostronnej lokalizacji guza 

pierwotnego.  

3. Pozytywną odpowiedź na chemioterapię obserwowano istotnie częściej u chorych 

prezentujących równocześnie objawy jej toksyczności.  

4. W analizowanej grupie pacjentów z zaawansowanym (przerzutowym) rakiem jelita 

grubego zarówno czas, jaki i odsetek progresji choroby wskazują na niską 

efektywność zastosowanej drugiej linii leczenia bewacizumabem z chemioterapią 

FOLFOX4. 

5. W zastosowanym schemacie leczenia przerzutowego raka jelita grubego mutacja genu 

KRAS nie wpływała na uzyskaną odpowiedź na leczenie. 

6. Analizowane cechy demograficzne oraz opisujące proces nowotworowy nie stanowiły 

niezależnych czynników ryzyka wystąpienia progresji choroby                                   u 

pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego. 

 


