
 Rak połączenia przełykowo-żołądkowego jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się               

z nabłonka gruczołowego błony śluzowej połączenia przełykowo-żołądkowego o wzrastającej 

zachorowalności. U wielu chorych, rak ten rozpoznawany jest w stopniu zaawansowania 

klinicznego, uniemożliwiającym leczenie operacyjne. Jedynym rozwiązaniem w tej grupie chorych 

jest leczenie objawowe polegające na udrożnieniu światła przełyku, niwelując objawy dysfagii            

i poprawiając jakość życia pacjenta. Endoskopowe założenie protezy samorozprężalnej do światła 

przełyku oraz brachyterapia są obecnie najskuteczniejszymi metodami leczenia paliatywnego raka 

płaskonabłonkowego przełyku. Nowotwór ten cechuje jednak odmienna wrażliwości                        

na radioterapię. Z powodu tych wątpliwości nie można jednoznacznie przewidzieć, czy 

brachyterapia stosowana w paliatywnym leczeniu dysfagii spowodowanej rakiem połączenia 

przełykowo-żołądkowego jest podobnie korzystna jak w raku przełyku.      

Cel pracy: Celem pierwszorzędowym pracy jest porównanie brachyterapii oraz leczenia 

endoskopowego za pomocą protez samorozprężalnych. Oceniono skuteczności poprawy połykania          

w postaci zmiany stopnia dysfagii, czas do uzyskania największej poprawy połykania oraz czas do 

wystąpienia ponownego istotnego pogorszenia połykania.      

Metodyka: Jednoośrodkowe, kontrolowane, badanie kliniczne III fazy, z randomizacją do 2 ramion 

terapeutycznych, bez zaślepienia. Po spełnieniu kryteriów włączania, do badania zakwalifikowano 

60 pacjentów z potwierdzonym histo-patologicznie nieoperacyjnym rakiem gruczołowym 

połączenia przełykowo-żołądkowego powodującym istotną klinicznie dysfagię. Zabieg 

brachyterapii, w jednorazowej dawce 12 Gy wykonano u 31 chorych, a u 29 - protezowanie.  

Wyniki: Większość badanej populacji stanowili mężczyźni (88,33%) a kobiety jedynie (11,67%). 

Mediana wieku wyniosła 71 lat (46-96 lat). Stopień dysfagii wg skali Dysphagia Score u pacjentów 

po brachyterapii uległ zmianie z 3,19 przed zabiegiem na 2,04 po 3 miesiącach obserwacji, 

odpowiednio z 3,03 na 2,30  po zabiegu protezowania. Średni czas przeżycia pacjentów po zabiegu 

brachyterapii wyniósł 312 dni (39-973), odpowiednio w grupie II średni czas przeżycia wyniósł  

227 dni (16-683).            

Wnioski: Uzyskane wyniki upoważniają do zaproponowania następujących rekomendacji:               

Do zabiegu protezowania należy kwalifikować chorych, u których przewidywany czas przeżycia 

jest < 3 miesiące, wymagających szybkiego ustąpienia objawów dysfagii lub z nawrotem zwężenia 

po leczeniu brachyterapii wewnątrzprzełykowej. Brachyterapię wewnątrzprzełykową należy 

wykonywać u pacjentów, którzy rokują dłuższe przeżycie > 3 miesięcy. 


