
Streszczenie 

 
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie.  

Wg raportu KRN z 2018 roku rak jelita grubego jest najczęstszą przyczyną zgonów, po raku 

płuca wśród mężczyzn i trzecią po raku płuca i piersi u kobiet [1]. Zachorowalność wykazuje 

zróżnicowanie w zależności od województwa. Najwyższą zachorowalność na raka jelita 

grubego odnotowano w województwie opolskim, pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim. 

Standaryzowany współczynnik zachorowalności wynosił 31.1-32,9/100000. Najmniejszą w 

województwach mazowieckim i łódzkim tj. 24,1-24,3/100000. 

 Współczynnik umieralności z powodu raka jelita grubego w Polsce w ciągu ostatniego 

dwudziestolecia wzrósł 6-krotnie u mężczyzn, 4-krotnie u kobiet. Ponad 80% zgonów z 

powodu raka jelita grubego występuje u chorych po 60 roku życia. Wobec starzenia się 

populacji polskiej i wzrost liczby osób po 65 r.ż. prognozuje się dalszy systematyczny wzrost 

zachorowalności na raka jelita grubego [2,3,4].  

 

Cel pracy 

 Celem pracy była analiza wybranych czynników prognostycznych oraz ocena ich 

wpływu na czas do progresji choroby (PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (OS). 

Oceniono wpływ m.in. wpływ płci, wieku, miejsca zamieszkania, BMI, stopnia 

zróżnicowania nowotworu, lokalizacji guza pierwotnego, wielkości guza, ilości zajętych 

nowotworowo węzłów chłonnych, nadekspresji receptora EGFR oraz obecności mutacji w 

genie KRAS oraz wyników badań laboratoryjnych: stężenia hemoglobiny, ilości neutrofili 

przed rozpoczęciem leczenia, poziomu markerów nowotworowych CEA i CA 19.9, poziomu 

LDH w surowicy krwi oraz wskaźników PLR i NLR. 

 

Materiał i metody 

Badaniem retrospektywnym objęto 111 pacjentów, leczonych z powodu 

zaawansowanego raka jelita grubego w latach 2010-2014 w Klinice Onkologii Klinicznej 

Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie. Wśród 111 chorych 33 było leczonych 

wcześniej radykalnie i zakwalifikowanych do badania w przypadku rozsiewu procesu 

nowotworowego.  

Badanie histopatologiczne obejmowało wielkość, lokalizacja oraz typ histologiczny guza.   

W grupie badanej najczęściej stwierdzono adenocarcinoma tubulare ze zróżnicowaniem 

nowotworu ocenianym jako G2. Udział osób z G1 i G3 był podobny i wynosił  10 i 13%. 



Stopień zróżnicowania nowotworu oceniono u 92 chorych, nie uzyskano wyniku w przypadku 

19 chorych.  Badanie nadekspresji receptora EGFR wykonano u 84 chorych, a mutacji genu 

KRAS u 75 pacjentów. Wyniki badania histopatologicznego pochodziły z preparatów 

pobranych w trakcie zabiegu operacyjnego lub kolonoskopii wykonanej przed rozpoczęciem 

leczenia systemowego. Badania te przeprowadzono w Zakładzie Patomorfologii Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do 

chemioterapii paliatywnej. Badania obrazowe wykonywano u chorych przed rozpoczęciem 

kolejnego rzutu chemioterapii oraz co 3 miesiące w trakcie trwania chemioterapii celem 

oceny skuteczności leczenia. Ocenę skuteczności leczenia wykonywano przy użyciu 

tomografii komputerowej i oceniano wg kryteriów RECIST 1.1. 

Wyniki 

 W badanej grupie mediana PFS po I rzucie leczenia wynosiła 2 miesiące. Zaobserwowano 

dłuższy czas do progresji choroby u chorych z nadwagą i otyłością (p=0,065), u chorych  

z lewostronną lokalizacją guza pierwotnego (p=0,0258) oraz z LDH poniżej 200 U/l (0,0387). 

 Mediana PFS po II rzucie leczenia wynosiła 3 miesiące. Stwierdzono istotny 

statystycznie wpływ płci na PFS (p=0,0369). Mediana PSF była dłuższa u mężczyzn (4 mies.  

vs 2 mies.). Podobnie zaobserwowano, że brak nadekspresjii receptora EGFR wpływa na 

wydłużenie PFS (4,5 mies. vs 2,5 mies., p=0,0976). Na skrócenie PFS wpływają niski poziom 

hemoglobiny (p=0,0002), poziom LDH powyżej 200 U/L  (p=0,0215), poziom CEA powyżej 

5ng/ml (p=0,0152) oraz poziom Ca19-9 >  34 U/l (p=0,0004). 

 Mediana PFS po III rzucie leczenia wynosiła 2 miesiące. Podobnie jak po II rzucie 

leczenia zaobserwowano dłuższy PFS u mężczyzn (2,8mies. vs 1,8mies., p= 0,0341), u osób 

bez nadekspresji EGFR (5mies. vs 2mies., p=0,0058). Czynnikami negatywnie wpływającymi 

na czas do progresji po III rzucie leczenia są niski poziom hemoglobiny w surowicy krwi 

(p=0,096) i LDH powyżej 200 U/l (p=0,0723). 

 Mediana PFS po IV rzucie leczenia wynosiła 2 miesiące. Z uwagi na zbyt małą liczbę 

chorych nie przeprowadzono analizy oddziaływania poszczególnych czynników 

prognostycznych. 

 Mediana OS wynosiła 26,6 miesiąca. Stwierdzono istotny statystycznie wpływ 

(p=0,0234) płci na OS. Zaobserwowano dłuższy czas przeżycia u mężczyzn (32mies. vs 20,5 

mies.). Stwierdzono również dłuższy OS u mieszkańców miast (32,5mies. vs 23mies., 

p=0,0932). Lokalizacja guza  pierwotnego po stronie lewej charakteryzuje się dłuższym 

czasem przeżycia (30,5mies. vs 12,5 mies., p=0,0417). Dłuższy OS zaobserwowano  

u chorych z cechą N0 i N1 niż z cechą N2 (odpowiednio 33,4mies. i 34,5mies. vs 35,8mies., 



p=0,0542). Na skrócenie OS wpływają: obniżony poziom hemoglobiny (p=0,0006), 

LDH>200U/l (p=0,0001), Ca19-9>34 U/l (p=0,0094). 

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonego badania można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Wiek i BMI nie wpływają na PFS i OS oraz nie zaobserwowano wpływu miejsca 

zamieszkania na PFS, odnotowano natomiast dłuższy OS u chorych mieszkających  

w mieście.  

2. U mężczyzn zaobserwowano dłuższy PFS i OS w porównaniu do kobiet. 

3. Nie stwierdzono wpływu stopnia zróżnicowania nowotworu na PFS i OS 

4. Odnotowano krótszą medianę PFS  u chorych z nadekspresją receptora EGFR, natomiast 

mutacja w genie KRAS nie miała wpływu na czas przeżycia. 

5. Położenie guza pierwotnego po stronie prawej rokuje gorzej i wiąże się z krótszym czasem 

przeżycia. Cecha T i N nie miały wpływu na długość przeżycia.  

6. Zaobserwowano, że poziom hemoglobiny poniżej normy oraz wysoki poziom LDH i Ca19-

9 wpływają na skrócenie czasu do progresji choroby oraz przeżycia całkowitego. 

7. Nie stwierdzono wpływu NRL na PFS i OS. 

8. Analiza wieloczynnikowa Coxa wykazała, że wysoki poziom PLR korelował z  krótszym 

na przeżyciem całkowitym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Colorectal cancer is one of the most common cancers in the world. 

According to the 2018 NCR (national cancer report), colorectal cancer was the second most 

common cause of death, following lung cancer among men, and the third most common cause 

of death, after lung and breast cancer in women [1]. The incidence varies between 

voivodeships. 

The highest incidence of colorectal cancer (in 1999-2010) was recorded in the following 

voivodeships: Opolskie, Pomorskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie. The standardized incidence 

rate was 31.1-32.9 / 100,000. The smallest incidence was seen in the Mazowieckie and 

Łódzkie voivodships, i.e. 24.1-24.3 / 100,000. 

The death rate due to colorectal cancer in Poland has increased 6 fold in men and 4 fold in 

women over the last two decades. Over 80% of deaths due to colorectal cancer occur in 

patients over the age of 60. The Polish population is aging and therefore an increase in the 

number of people over the age of 65 forecasts a further systematic increase in the incidence of 

colorectal cancer [2,3,4]. 

Aim 

The aim of the study was to analyze selected prognostic factors and assess their correlation 

with progression free survival (PFS) and overall survival (OS). 

The assessment comprised the impact of sex, age, place of residence, BMI, degree of tumor 

differentiation, primary tumor location, tumor size, number of neoplastic lymph nodes, EGFR 

receptor overexpression and presence of KRAS gene mutations as well as laboratory results 

such as hemoglobin concentration, number of neutrophils before treatment initiation, level of 

CEA and CA 19.9 tumor markers, levels of LDH in blood serum as well as the PLR and NLR 

ratios. 

Material and methods 

The retrospective study included 111 patients treated for advanced colorectal cancer in 2010-

2014 at the Department of Clinical Oncology of Podkarpackie Oncology Center in Rzeszów. 

Among the 111 patients, 33 had previously received radical treatment but had qualified for the 

study due to dissemination of the neoplastic process. 

Histopathological examination included the size, location and histological type of the tumor. 

In the study group, G2 adenocarcinoma tubulare was the most commonly seen. The number 

of patients with G1 and G3 tumors was similar and amounted to 10 and 13%. The degree of 

tumor differentiation was assessed in 92 patients, no results were obtained in 19 patients. 



EGFR receptor overexpression was tested in 84 patients, and KRAS gene mutation in 75 

patients. The histopathological results were obtained from samples collected during surgery or 

colonoscopy performed prior to the initiation of systemic treatment. These studies were 

carried out in the Department of Clinical Pathomorphology of the First Provincial Hospital in 

Rzeszów. All patients were enrolled for palliative chemotherapy. Imaging tests were 

performed before the initiation of the next line of chemotherapy and after every 3 months 

during the course of chemotherapy in order to assess the effectiveness of the treatment. 

Treatment efficacy was assessed using computed tomography and according to RECIST 1.1 

criteria. 

Results 

In the study group, the median PFS, after the first line of treatment, was 2 months. A longer 

progression free survival was observed in overweight and obese patients (p = 0.065), in 

patients with left-sided primary tumor location (p = 0.0258) and with LDH levels lower than 

200 U / l (0.0387). 

Median PFS after second line treatment was 3 months. There was a statistically significant 

difference between males and females (p = 0.0369). The median PSF was longer in men (4 

months vs 2 months). Similarly, the lack of overexpression of the EGFR receptor affects PFS 

prolongation (4.5 months vs 2.5 months, p = 0.0976). PFS is shortened due to low serum 

hemoglobin level (p = 0.0002), LDH level above 200 U / L (p = 0.0215), CEA level above 

5ng / ml (p = 0.0152) and Ca19- 9> 34 U / l (p = 0.0004). 

Median PFS after the third line of treatment was 2 months. Similarly to the second line of 

treatment, longer PFS was observed in men (2.8m vs 1.8m, p = 0.0341), and in patients 

without EGFR overexpression (5m vs 2m, p = 0.0058). Factors that had a negative effect on 

PFS, after the third line of treatment, were low levels of hemoglobin in the blood samples  

(p = 0.096)  and LDH over 200 U / l (p = 0.0723) 

Median PFS after the fourth line treatment was 2 months. Due to the insufficient number of 

patients, the impact of individual prognostic factors was not analyzed. 

Median OS was 26.6 months. There was a statistically significant difference (p = 0.0234) 

between females and male. Longer survival times were observed in men (32m vs 20.5m). 

Longer OS was also found in urban residents (32.5m vs 23m, p = 0.0932). The location of the 

primary tumor on the left side is characterized by a longer survival time (30.5 m vs 12.5 m,  

p = 0.0417). Longer OS was observed in patients with feature N0 and N1 in comparison with 

N2 (33.4 m and 34.5 m vs 35.8 m, respectively, p = 0.0542). OS shortening is associated with: 

decreased hemoglobin level (p = 0.0006), LDH> 200U / l (p = 0.0001), Ca19-9> 34 U / l  



(p = 0.0094). 

Conclusions 

Based on our research, the following conclusions can be made: 

1. Age and BMI do not affect PFS and OS, the place of residence did not have a significant 

effect on PFS, while longer OS was noted in patients living in urban areas. 

2. Men have both longer PFS and OS than women. 

3. The degree of tumor differentiation did not have an effect on PFS and OS 

4. Overexpression of the EGFR receptor correlates with shorter PFS, while mutations in 

KRAS do not influence survival time. 

5. Tumors localized on the right side of the colon had worse prognosis and are associated with 

a shorter survival time. The T and N features did not affect the length of survival. 

6. A low level of hemoglobin in the blood samples and high levels of LDH as well as Ca19-9 

reduce progression free survival and overall survival. 

7. There was no effect of NRL on PFS and OS 

8.  Multivariate cox analysis showed that high PLR correlated with shorter overall survival. 

 


