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Czynniki ryzyka  

 Wiek 

 Niezdrowy tryb życia (papierosy, alkohol, dieta, otyłość, osiadły tryb życia) 

 Cukrzyca typu 2 

 Choroby zapalne jelit 

 Uprzednio występujący rak jelita grubego 

 Niektóre przebyte choroby nowotworowe  

 Obecność polipów w jelicie grubym 

 Predyspozycje genetyczne  (zespół polipowatości rodzinnej, zespół Lyncha) 

 Uprzednia radioterapia miednicy/brzucha 

 

 

 



Rozwój raka jelita grubego 
proces, który trwa latami 

Około 95% przypadków raka jelita grubego rozwija się na 
podłożu polipów -> ok. 10% polipów przekształci się w raka 
 

Proces trwający: 
> 7-12 LAT 

Polipy są wykrywane u 25-40% pacjentów poddających się 
kolonoskopii, będących w wieku ponad 50 lat. 



Objawy raka jelita grubego  

Niepokój powinny wzbudzić: 

• Dokuczliwe zaparcia 

• Zmiana rytmu wypróżnień, której nie można wytłumaczyć zmianą 
diety lub trybu życia 

• Biegunki połączone z oddawaniem dużej ilości gazów, które 
utrzymują się przez wiele tygodni 

• Osłabienie, pogorszenie sprawności, większa podatność na zmęczenie 

•  Podwyższona temperatura ciała 

• Bóle w dole brzucha i dolnych partiach pleców, uczucie dyskomfortu 

• Nudności 

• Poczucie niepełnego wypróżnienia 

• Zmiana kształtu stolca na ołówkowaty 

• Ślady krwi na papierze lub bieliźnie, krwawienia z odbytu  

 



Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory 
złośliwe w Polsce w 2014 roku 

U mężczyzn 

Ref.:Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 roku, U. Wojciechowska, P. Olasek, K.Czauderna, J. Didkowska, Warszawa 2016 

U kobiet 



Struktura zgonów na nowotwory złośliwe  
w Polsce w 2014 roku 

U mężczyzn U kobiet 

Ref.:Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 roku, U. Wojciechowska, P. Olasek, K.Czauderna, J. Didkowska, Warszawa 2016 



Rak jelita grubego 
podstawowe fakty 

Rak jelita grubego 
– 3 miejsce co do 

częstości 
występowania i 4 

przyczyna 
zgonów 

nowotworowych 
na świecie 

Istnieją znaczące 
różnice w ryzyku 
zachorowania na 

raka jelita 
grubego 

 w zależności od 
regionu globu 

Średnie ryzyko 
zachorowania 
na raka jelita 

grubego wynosi 
1:20 i zależy od 
indywidualnych 

czynników ryzyka 

W większości 
przypadków 

objawy choroby 
są niespecyficzne. 

Kolonoskopia z 
pobraniem 

materiału oraz 
badanie 

histopatologiczne 
stanowią złoty 

standard 
diagnostyki RJG 

90% nowych 
zachorowań 

dotyczy osób  
w wieku ponad  

50 lat 

1 in 20 ×10 

& 



Rak jelita grubego 
najważniejsze wyzwania  

Epidemiologia 
Rosnący trend zachorowań na raka jelita grubego w Polsce 
     

  - zachorowania w 2014 roku                              – ok. 17700   

  - przewidywana liczba zachorowań w 2030 roku   – ok. 27000 

 

Diagnostyka 

Wciąż zbyt późna diagnoza choroby  

(często w zaawansowanym stadium) 

 

Profilaktyka  

Lęk przed badaniem (kolonoskopią) 

 

 
 

 

 

 

Leczenie 
Zgodne z międzynarodowymi rekomendacjami 

Odsetki pięcioletnich przeżyć 
chorych na RJG w zależności 
od zaawansowania choroby: 
0    100% 
I     85-100%         
II    50-80%           
III   30-60% 
IV    <5% 



Rak jelita grubego 
najważniejsze wyzwania  

Diagnostyka i Profilaktyka 

Wciąż zbyt późna diagnoza choroby (ale występuje poprawa wśród osób uczestniczą- 
cych w Programie Badań Przesiewowych (PBP): 

 Odsetek rozpoznań RJG w I lub II wg TNM st. zaawansowania choroby: 
  U osób uczestniczących w PBP:  62,5% lub 75,8% *      
  U osób nieuczestniczących w PBP:    46,5% ) 

 

Niski wskaźnik realizacji badania kolonoskopowego (16,7%) dla zakładanej  
populacji - lęk przed badaniem  
 konieczność zwiększenia efektywności rzetelnych akcji informacyjnych  
 wprowadzenie refundacji badania w znieczuleniu ogólnym dla wybranej grupy osób  

 

 

 

 

 

 

*w zależności od systemu PBP: oportunistyczny lub zapraszany 



Leczenie raka jelita grubego w Polsce  
stan dotychczasowy 

*żródło: Raport Nowotwór jelita grubego – dostępność leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych w Polsce w świetle standardów europejskich, Obywatelskie Porozumienie na Rzecz onkologii, Warszawa, lipiec 2014 

[1] U chorych po resekcji ogniska pierwotnego [2] Przy braku mutacji RAS  



Leczenie raka jelita grubego w Polsce  
stan nowy na dzień 1 lipca 2017 roku 

*żródło: strona internetowa Ministerstwa Zdrowia, Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 lipca 2017 r. Dostęp 23.06.2017 r. 



Leczenie raka jelita grubego w Europie 
międzynarodowe rekomendacje (ESMO) 

* Wg konsensusu barcelońskiego ESMO z 2014 r.  i wytycznych NCCN z 2017 r. 

Nowa opcja  
terapeutyczna 



III/IV linia terapii 

Triflurydyna + Tipiracyl (TAS-102) – unikalne połączenie 

 Tipiracyl zapobiega rozkładowi triflurydyny podczas pierwszego przejścia przez wątrobę 

 Zwiększa to skuteczne stężenie substancji czynnej (triflurydyny) in vivo 
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Ekspozycja na FTD (Triflurydyna) 
była istotnie większa, gdy podawano 
ją w połączeniu z TPI (Tipiracyl)  
 
/ w porównaniu z podawaniem 
równoważnej dawki samej FTD 

Triflurydyna + Tipiracyl (TAS-102) 

 nowy doustny lek przeciwnowotworowy 



Pacjenci, u których wystąpiła progresja choroby 
stwierdzona na podstawie badań obrazowych wykonanych 
podczas podawania lub w okresie 3 miesięcy od ostatniego 
podania każdej standardowej chemioterapii 

Kontrolę choroby ocenianą co najmniej 6 tygodni po 
randomizacji uzyskano u: 

221 pacjentów (44%) w grupie TAS-102  
42 pacjentów (16%)   w grupie placebo (p<0,001) 

III/IV linia terapii 



 Dla triflurydyny/tipiracylu (TAS-102) wykazano klinicznie istotną 

poprawę przeżycia całkowitego i przeżycia bez progresji 

choroby w porównaniu z placebo u pacjentów z opornym na leczenie 

przerzutowym rakiem jelita grubego. 

 

 Triflurydyna/tipiracyl (TAS-102) charakteryzuje się akceptowalnym 

profilem bezpieczeństwa 

 Zaobserwowano niewiele ciężkich zdarzeń niepożądanych (SAE) 

 Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczyły 

przewodu pokarmowego i układu krwiotwórczego; częstość 

występowania gorączki neutropenicznej wynosiła 3,8% 

 

III/IV linia terapii 


