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16 – 17 tys. zachorowań rocznie w Polsce 

Średni wiek zachorowania 65-67 lat 

Stopień zaawansowania wpływa na rokowanie 
„0” - 100% przeżywa 
„1” - 90% 
„2” - 70%  
„3” - 50% 
„4” – 5-10% 

Program badań przesiewowych 
- Możliwy 
- Dostępny 
- Kosztowo-efektywny 
- Modelowy 
- Kontrolowany 
- udoskonalany 

Chorują M  > K 

Styl życia wpływa  
na zachorowanie 

Leczenie dostępne  
„powszechnie” 
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Kolejnych 586 pacjentów z rakiem jelita grubego w Tayside (Szkocja), z czego: 
411 oceniono na MDT (MDT+) 
175 nie oceniano na MDT lub nie wdrożono zaleceń MDT (MDT-) 



MDT+ MDT+ 

MDT-  
MDT-  

Przeżycie >6 tygodni Grupa ogólna 
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Ocena wycięcia mezorektum (rak odbytnicy): 
A. Całkowite 
B. Mniejsze ubytki 
C. Głębokie ubytki 



Imaging in rectal cancer with emphasis on local staging with MRI - Arya S et al - Indian Journal of Radiology 2015 



Imaging in rectal cancer with emphasis on local staging with MRI - Arya S et al - Indian Journal of Radiology 2015 
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Ile tracimy nie dając oksaliplatyny w 
leczeniu uzupełniającym chorych z 
rakiem jelita grubego w IIIB / N2 

stopniu zaawansowania ? 

W odpowiedzi na negatywne trendy 
pojawiające się w trakcie dyskusji 

MDT w Polsce… 



Założenia do analizy / leczenie uzupełniające 

Chorzy z rakiem okrężnicy w stopniu 

zaawansowania III (zajęte węzły chłonne) powinni 

otrzymać leczenie uzupełniające z wykorzystaniem 

oksaliplatyny. 

 

Pomiędzy 2013/14 rokiem a VII.2017 zastosowanie 

oksaliplatyny w trakcie leczenia pooperacyjnego 

uniemożliwiało w przypadku nawrotu choroby 

zastosowanie bewacyzumabu (zapisy programu 

lekowego MZ). 



Założenia do analizy / leczenie uzupełniające 

Oceniajmy oddzielnie poprawę przeżycia dla 

chorych z cechą N2 na podstawie aktualizowanych 

wyników badania MOSAIC – Andre T - J Clin Oncol. 

2015 Dec 10;33(35):4176-87 

 

Załóżmy, średni wiek chorego z RJG w momencie 

rozpoznania. 

 

Wyliczając zysk z „lepszego adjuwantu” zakładamy 

konserwatywnie wyłącznie wpływ dodatku 

oksaliplatyny wyłącznie na poprawę przeżycia (OS) 

a nie nawroty (RFS). 

 



Wyniki odległe [OS]: leczenie uzupełniające, cecha N2 

Andre T - J Clin Oncol. 2015 Dec 10;33(35):4176-87 



Wyniki odległe [OS]: leczenie uzupełniające, cecha N2 

Andre T - J Clin Oncol. 2015 Dec 10;33(35):4176-87 

46.6% 

59.5% 
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Andre T - J Clin Oncol. 2015 Dec 10;33(35):4176-87 



Leczenie nawrotów w 2 linii leczenia 
połączniem FOLFOX4 i bewacyzumabu 

Zakładamy wpływ na poprawę przeżycia dokładnie jak 

w badaniu Giantonio BJ J Clin Oncol. 2007 Apr 

20;25(12):1539-44. 

 

Konserwatywnie przyjmuję, iż aż 85% chorych po 

pierwszej linii leczenia otrzymuje 2 rzut chemioterapii. 

 

Przyjmujemy, iż 90% chorych w 2 linii leczenia 

kwalifikuje się do programu lekowego (nie spełnia 

kryteriów wyłączenia; vide: stosowanie heparyny lub 

wywiad chorób zatorowo-zakrzepowych i inne kryteria). 

 



Giantonio BJ J Clin Oncol. 2007 Apr 20;25(12):1539-44. 



100 kolejnych chorych w stopniu N2 
otrzymuje oksaliplatynę w adjuwancie… 

 

12.9% więcej chorych żyje w 10 roku obserwacji, przy 

medianie wieku 67 lat (i założeniu że 2/3 zachorowań to 

mężczyźni) – stosując adjuwant zyskujemy 

 

12.9 * 66% (m) * 185.4 mies. = 131 osobolat życia mężczyzn  

12.9 * 33% (f) * 186.4 mies. =   66 osobolat życia kobiet 

 

Łącznie: 197 osobo-lat życia 

 

Dane o spodziewanej długości przeżycia z komunikatów 

GUS: http://www.mojaemerytura.zus.pl/dalsze.asp?id=3 



100 kolejnych chorych w stopniu N2 
nie otrzyma oksaliplatyny w adjuwancie 

 

10.9% więcej osób ma nawrót choroby po 10 latach 

obserwacji, ale zyskujemy możliwość zastosowania 

bewacyzumabu u 90% chorych (zakwalifikują się do 

programu lekowego w 2 linii) * 85% chorych z nawrotem 

(tylu przejdzie 1 linię pozostając w ECOG 0-2) 

 

Zysk z bewacyzumabu to średnio 2.1 mies (0.175 roku). 

 

10.9 dodatkowych osób z nawrotem * 0.90 * 0.85 * 0.175 = 

1.46 osobo-lat życia 

 



Podsumowanie dla chorych w stopniu IIIB / N2 

Nie stosując oksliaplatyny w adjuwancie u chorych z cechą 

N2 tracimy 197 osobo-lat na 100 kolejnych pacjentach.  

 

Zyskujemy natomiast z lepszego leczenia ratunkowego tylko 

1.46 osobo-lat. 

 

Ostateczny bilans to 195.54 osobo-lat straconych na 100 

kolejnych chorych w stopniu IIIB leczonych bez oksliplatyny 

(1.95 roku średnio na pacjenta). 

 



Podsumowanie dla chorych w stopniu IIIB / N2 

 

Zaokrąglając:  

średnio chory z RJG z cechą N2 traci ok. 2 lata życia  

z powodu nie-stosowania oksaliplatyny w adjuwancie 
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Zalecenia ESMO: 
zaawansowany rak 

odbytnicy [T4 / MRF+] 

- Leczenie „klasyczne” 
- Leczenie „polskie” 
Jako równe opcje terapii… 
 
 
 
...regularne spotkania wielodyscyplinarne 
prowadzą do innowacji. 
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Ogólny „wolumen chirurgiczny” nie wpływa na chorobowość 
pooperacyjną. 
 
Wyłącznie powtarzalne doświadczenie w  chirugii „określonego 
typu” zmniejsza chorobowość po operacjach raka odbytnicy. 











Ośrodki leczenia raka jelita grubego 

Powołanie ośrodków referencyjnych może być: 

- kosztowo-efektywne 

- kosztowo-oszczędzające  

- może przyczynić się do poprawy wyników leczenia 

 

 

…mamy większą potrzebę dla ustanowienia ośrodków 

referencyjnych niż dla finansowania „nowych leków”. 

 

 

…ośrodki referencyjne „wiedzą lepiej” jak stosować „nowe leki” 
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