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Streszczenie  

Pomimo utrzymującego się od kilku dekad spadku zachorowań i umieralności, rak żołądka (RŻ) 

pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zgonów nowotworowych na świecie. Zakres leczenia 

operacyjnego obejmuje całkowite lub subtotalne wycięcie żołądka, wraz z tzw. limfadenektomią 

D2. Oprogramowanie WinEstimate (tzw. Maruyama Computer Program, MCP) służy do 

komputerowej oceny prawdopodobieństwa przerzutów do (poza)regionalnych węzłów chłonnych. 

Śródoperacyjne wykorzystanie MCP pozwala na indywidualne zaplanowanie zakresu 

limfadenektomii, która umożliwi wydłużenie czasu przeżycia oraz zmniejszenie ryzyka nawrotu 

choroby. W pracy oryginalnej, analizą objęto 101 chorych na raka żołądka, leczonych w sposób 

skojarzony (neoadjuwantowa chemioterapia + leczenie operacyjne) w Klinice Chirurgii 

Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoistość programu WinEstimate w tej 

grupie chorych jest niska z uwagi na wysoki odsetek wyników fałszywie dodatnich. Relatywnie 

niska dokładność oceny prawdopodobieństwa przerzutów do węzłów chłonnych w tej grupie 

chorych, wskazuje potrzebę opracowania nowych modeli predykcyjnych, opartych na klasyfikacji 

Lauréna. Obecne tendencje epidemiologiczne raka żołądka obejmują m.in. częstsze występowanie 

ogniska pierwotnego w proksymalnej części żołądka oraz raków typu rozlanego. Trendy te 

skłaniają do indywidualizacji leczenia chirurgicznego. U chorych z kliniczną odpowiedzią na 

leczenie neoadjuwantowe, należy rozważyć leczenie organo-oszczędzające z zastosowaniem 

technik rekonstrukcji, które pozwalają na osiągnięcie zadowalającej jakości życia w okresie 

pooperacyjnym. Połączenie indukcyjnego leczenia systemowego z radykalnym leczeniem 

chirurgicznym u chorych na raka żołądka z przerzutami do wątroby, pozwala na uzyskanie 

zadowalającego wskaźnika przeżyć całkowitych.  

 

Despite the significant progress made recently in the treatment of gastric cancer (GC) reflected 

by decrease in surgical morbidity and mortality, GC is responsible for nearly 10% cancer-related 

death worldwide. Surgery for GC, involving gastrectomy and dissection of the regional lymph 

nodes, is globally considered as the only curative treatment option. The aim of the original study 

was to evaluate the possible influence of neoadjuvant chemotherapy (nCTH) on WinEstimate 

computer program predictions in GC patients and their potential efficacy in the multimodal 

setting. WinEstimate predictions in the GC patients treated with nCTH have low specificity due to 

significantly high number of false positive results. Noticeably low accuracy level of predictions 

indicate a need for new prediction models, based on Laurén classification, since it may provide 

some information on expected regression grade. New epidemiological trends of GC in the 

Western countries include an upward shift in the location of the primary tumour and a relative 

increase of advanced and diffuse type tumours. These trends dictate modification of surgical 

techniques towards a more individualized GC treatment approach. Although controversial,the 



combination of an aggressive surgical approach with adjuvant or induction chemotherapy for the 

treatment of both primary gastric and metastatic lesions, as well as their metachronous liver 

relapse, may allow favorable long-term outcome. 


