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STRESZCZENIE:    Wstęp: Guzy neuroendokrynne jelita grubego w lokalizacji pozawyrostkowej stanowią rzadkie nowotwory przewodu pokar-
mowego o zróżnicowanym charakterze biologicznym. 

  Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 15 chorych leczonych chirurgicznie z powodu guza neuroendokrynnego okrężni-
cy lub odbytnicy (M/K = 3:12, średnia wieku: 62,9 lat). Zróżnicowany guz neuroendokrynny (NET G1-G2) rozpoznano u 5 cho-
rych, a raka neuroendokrynnego stwierdzono u 10 chorych. Przeprowadzono retrospektywną analizę cech kliniczno-patolo-
gicznych i wyników leczenia chirurgicznego.

  Wyniki: Mediana wieku chorych ze zróżnicowanym NET była znamiennie niższa niż mediana wieku chorych z rakiem neuro-
endokrynnym (53 lata vs 68 lat; p = 0,03). Guzy NET G1-G2 były znamiennie mniejsze niż raki neuroendokrynne (4 cm vs 6,4 
cm; p = 0,02). Nie było różnic między grupami pod względem umiejscowienia guza, miejscowego naciekania, częstości prze-
rzutów do węzłów chłonnych i przerzutów odległych. U wszystkich chorych wykonano częściową resekcję jelita grubego. Re-
sekcja była doszczętna onkologicznie u trzech z pięciu chorych w grupie z NET G1-G2 i u pięciu z 10 chorych w grupie z NEC (p 
= 1,0). Ogólne przeżycie było znamiennie wyższe w grupie NET G1-G2 w porównaniu z chorymi z rakiem neuroendokrynnym 
(p = 0,005). Mediana przeżycia chorych z rakiem neuroendokrynnym wyniosła tylko 4,8 miesięcy, podczas gdy mediana prze-
życia u chorych z guzami NET G1-G2 nie została osiągnięta w okresie obserwacji o medianie 69 miesięcy. Trzyletnie przeżycie 
w grupie chorych z NET G1-G2 wynosiło 100% , w grupie z NEC tylko 27%. 

  Wnioski: Zróżnicowane guzy neuroendokrynne i rak neuroendokrynny jelita grubego cechują się porównywalną skłonnością 
do rozsiewu, ale różnym znaczeniem prognostycznym przerzutów. 

SŁOWA KLUCZOWE:   guz neuroendokrynny jelita grubego, nowotwory przewodu pokarmowego, chirurgia kolorektalna

ABSTRACT:   Background: Extra-appendiceal colorectal neuroendocrine tumors are rare neoplasms with variable biological behavior. 

  Materials and Methods: The study group consisted of 15 patients with an extra-appendiceal colorectal neuroendocrine tu-
mor who underwent surgical resection (M/F=3:12, mean age=62.9 years). Lower-grade neuroendocrine tumors (NET G1-G2) 
and neuroendocrine carcinomas were recognized in 5 and 10 patients, respectively. Data were evaluated retrospectively with 
regard to clinical and pathologic characteristics and outcomes. 

  Results: The median age of the patients with lower-grade NETs was significantly lower than that in patients with NECs (53 
yrs vs. 68 yrs, p=0.03). NETs G1-G2 were significantly smaller than neuroendocrine carcinomas (4.0 cm vs. 6.4 cm, p=0.02). 
There were no differences between lower-grade NETs and NECs with regard to tumor location, local infiltration, rate of nodal 
involvement, and distant metastases. All the patients underwent open segmental resection of the colon or rectum. Comple-
te resection was achieved in 3 of 5 patients from the lower-grade NET group, and in 5 of 10 patients in the NEC group (p=1.0). 
The overall survival was significantly better for lower-grade NETs tumors (p=0.005). The median survival was 4.8 months in 
the NEC group. The median survival in the lower-grade NET group was not achieved after a median follow-up of 69 months. 
Three-year overall survival was at a level of 100% for lower-grade NETs, and only 27% for NECs.      

  Conclusion: Lower-grade neuroendocrine tumors seem to exhibit comparable potential for dissemination as neuroendocrine 

WSTĘP

Guzy neuroendokrynne (NET) są rzadkimi nowotworami prze-
wodu pokarmowego. Najczęściej występują w jelicie cienkim lub 
wyrostku robaczkowym [1], rzadko są umiejscowione w jelicie gru-

bym i stanowią mniej niż 2% wszystkich nowotworów złośliwych 
w tej lokalizacji [2]. Według Kanga i wsp. [2] częstość występo-
wania raka neuroendokrynnego jelita grubego wynosi 0,2 na 100 
000 osób, podczas gdy zróżnicowane guzy neuroendokrynne roz-
poznaje się około 5 razy częściej. Co ważne na przestrzeni 20 lat 
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z klasyfikacją nowotworów neuroendokrynnych wg WHO 2010 
(Światowej Organizacji Zdrowia). Na podstawie historii chorób, 
protokołów operacyjnych i raportów histopatologicznych uzy-
skano dane kliniczne i patologiczne. Przeprowadzono retrospek-
tywną analizę cech kliniczno-demograficznych oraz zmiennych 
okołooperacyjnych, powikłań i wyników odległych. Badanie zo-
stało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

ANALIZA STATYSTYCZNA 

Przeprowadzono analizę statystyczną przy użyciu oprogramowa-
nia Statistica 12 (StatSoft Polska). Zmienne ciągłe przedstawio-
no jako medianę i rozstęp międzykwartylowy. Zmienne nieciągłe 
porównywano za pomocą testu Fishera lub chi-kwadrat Pearsona. 
Zmienne ciągłe porównywano za pomocą testu U Manna-Whit-
neya. Analizę przeżycia wykonano przy zastosowaniu metody 
Kaplana-Meiera. Ogólne przeżycia (OS) porównano testem log-
-rank. Za granicę poziomu istotności statystycznej przyjęto war-
tość współczynnika p <0,05.

WYNIKI

Z powodu guza neuroendokrynnego jelita grubego w lokalizacji 
pozawyrostkowej chirurgicznie leczonych było ogółem 15 cho-
rych. U 5 z nich stwierdzono zróżnicowane NET, w tym NET G1 
u trzech chorych, a NET G2 u dwóch pacjentów. Rak neuroen-
dokrynny, czyli NET G3 lub NEC został rozpoznany u pozosta-
łych 10 chorych. Połowa raków neuroendokrynnych była typu 
drobnokomórkowego. Mediana wieku chorych ze zróżnicowa-
nym NET była znamiennie niższa niż mediana wieku chorych z 
rakiem neuroendokrynnym (53 lata vs 68 lat; p = 0,03). Guzy neu-

zachorowalność na guzy neuroendokrynne przewodu pokarmo-
wego zwiększyła się 2,9-krotnie [3]. Większość NET jelita grubego 
wywodzi się z wyrostka robaczkowego [4]. Guzy neuroendokryn-
ne wyrostka robaczkowego cechują się korzystnym rokowaniem i 
rozpoznaje się je zwykle przypadkowo w badaniu histopatologicz-
nym po appendektomii wykonanej z powodu ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego. Steffen i wsp. [5] stwierdzili, że 10-letnie 
przeżycie względne u chorych po leczeniu chirurgicznym z powo-
du guza neuroendokrynnego wyrostka robaczkowego nie różniło 
się od przeżycia względnego obserwowanego w ogólnej populacji 
dla danej grupy wiekowej. Natomiast guzy neuroendokrynne je-
lita grubego w lokalizacji pozawyrostkowej uważa się na ogół za 
bardziej agresywne nowotwory, które wykazują najgorsze rokowa-
nie spośród wszystkich żołądkowo-jelitowo-trzustkowych nowo-
tworów neuroendokrynnych. W chwili rozpoznania u większości 
chorych z guzami neuroendokrynnymi jelita grubego stwierdza 
się już przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych lub przerzu-
ty odległe [6–9]. Wydaje się, że ta grupa nowotworów wykazuje 
bardziej zróżnicowany charakter biologiczny. 

Celem badania było określenie cech klinicznych guzów neuroen-
dokrynnych jelita grubego w lokalizacji pozawyrostkowej i ocena 
wyników leczenia chirurgicznego. 

MATERIAŁ I METODY

W szpitalnej bazie danych wyszukano dane chorych leczonych w 
naszej klinice z powodu guza neuroendokrynnego jelita grubego 
od stycznia 2000 roku do grudnia 2014 roku. Z badania wyklu-
czono chorych z guzami neuroendokrynnymi wyrostka robacz-
kowego, mieszanymi guzami neuroendokrynnymi (MANEC) i 
guzami neuroendokrynnymi, które zostały usunięte endoskopo-
wo. Wykonano ponowną weryfikację histopatologiczną zgodnie 

Tab. I. Cechy kliniczno-patologiczne oraz wyniki leczenia chorych z guzami neuroendokrynnymi jelita grubego w lokalizacji pozawyrostkowej.

NET G1-G2 (N = 5) NEC (N = 10) WARTOŚĆ P

Wiek chorych, mediana (IQR); lat 53 (51–55) 68 (62–73) 0,03

Płeć chorych: K:M 5:0 7:3 0,50

Objawy:
Bóle brzucha
Chudnięcie
Krwawienie do przewodu pokarmowego
jawy:
Bez objawów

3
1
0
0
2

7
3
2
4
0

Wielkość guza, (IQR) / cm 4,0 (1,5–4,2) 6,4 (5,5–9,0) 0,02

Umiejscowienie guza (n):
Kątnica/wstępnica
Odbytnica

4
1

5
5

0,58

Naciekanie ściany jelita (n):
T1
T2
T3
T4

1
1
3
0

0
0
8
2

0,16

Przerzuty do węzłów chłonnych; n 4 9* 0,36

Przerzuty odległe; n 2 3 1,00

Radykalność resekcji: R0/R2 3:2 5:5 1,00

Ogólne przeżycie (mediana), miesiące n/o 4,8 0,005

NET – zróżnicowany guz neuroendokrynny, NEC – rak neuroendokrynny, *jeden chory z cechą NX, n/o – nie osiągnięto , IQR – rozstęp międzykwartylowy
K – kobiety, M – mężczyźni
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raka neuroendokrynnego. Chociaż NEC rozpoznaje się już od po-
ziomu indeksu proliferacyjnego wynoszącego 20%, we wszystkich 
przypadkach w tym badaniu, poza jednym, indeks proliferacyjny 
przekraczał 70%. Tak wysoka aktywność mitotyczna świadczy o 
wysokiej agresywności tej grupy nowotworów. 

Obraz kliniczny guzów neuroendokrynnych jelita grubego jest 
niecharakterystyczny i zróżnicowany. W przedstawianym mate-
riale niektóre zróżnicowane NET były bezobjawowe i rozpozna-
no je przypadkowo podczas badań diagnostycznych, podczas gdy 
wszystkie raki neuroendokrynne powodowały wystąpienie obja-
wów. W badaniu Lina i wsp. [11] 77,8% chorych ze zróżnicowanym 
guzem neuroendokrynnym jelita grubego nie miała objawów. Dla 
porównania raki neuroendokrynne jelita grubego zwykle powo-
dują objawy. Aytac i wsp. [8] stwierdzili, że tylko 16% chorych z 
NEC nie miało objawów w chwili rozpoznania, natomiast pozostali 
chorzy uskarżali się na krwawienie z dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego (36%) i bóle brzucha (32%). W naszym badaniu naj-
częstszym objawem u chorych z guzem neuroendokrynnym jelita 
grubego były bóle brzucha. Guzy te rzadko wykazują aktywność 
hormonalną, a dotychczas opisano jedynie pojedyncze przypadki 
NET jelita grubego, które były czynne hormonalnie [6, 9]. Podob-
nie w prezentowanym materiale nie było guzów wydzielających. 
Wszystkie guzy neuroendokrynne były umiejscowione w odbytnicy, 

roendokrynne jelita grubego występowały częściej u kobiet (80%). 
Mediana wielkości guza NET G1-G2 była znamiennie niższa niż 
raków neuroendokrynnych (4 cm vs 6,4 cm; p = 0,02). Chorzy ze 
zróżnicowanym NET w porównaniu z chorymi z NEC nie różnili 
się pod względem umiejscowienia guza, miejscowego naciekania 
i częstości przerzutów do węzłów chłonnych i przerzutów odle-
głych. Wszyscy chorzy z NEC mieli objawy kliniczne, podczas gdy 
2 z 5 zróżnicowanych NET były przypadkowym znaleziskiem w 
trakcie kolonoskopii. Najczęstszym objawem w obu grupach były 
bóle brzucha. W badanej grupie nie było nowotworów hormonalnie 
czynnych. Guzy neuroendokrynne były umiejscowione we wstęp-
nicy, kątnicy i odbytnicy (ryc. 1), nie było guzów wywodzących się 
z poprzecznicy lub lewej połowy okrężnicy. W tabeli I przedsta-
wiono charakterystykę kliniczno-patologiczną chorych z guzami 
neuroendokrynnymi jelita grubego w lokalizacji pozawyrostkowej.

Wszystkie operacje były wykonywane w trybie planowym, cho-
ciaż czterech z 15 chorych zostało hospitalizowanych w ramach 
ostrego dyżuru z powodu bólu brzucha. W czterech przypadkach, 
w tym u dwóch chorych z incydentalnym guzem, uzyskano po-
twierdzenie histopatologiczne guza neuroendokrynnego przed 
operacją na podstawie materiału pobranego w czasie kolonosko-
pii. U pozostałych chorych wskazaniami do leczenia chirurgicz-
nego były objawowe guzy jelita grubego rozpoznane w tomografii 
komputerowej i/lub kolonoskopii. U wszystkich chorych wykonano 
częściową resekcję jelita grubego. U chorych ze zróżnicowanym 
NET konieczne były dodatkowe procedury, takie jak odcinkowa 
resekcja jelita cienkiego, prawostronna adneksektomia i gastro-
jejunostomia, z których każdą wykonano u jednego chorego. Po-
dobnie jeden chory z rakiem neuroendokrynnym wymagał zespo-
lenia żołądkowo-jelitowego. Gastrojejunostomia była konieczna 
w celu ominięcia niedrożności dwunastnicy z powodu rozległe-
go naciekania miejscowego przez guz. Resekcja była doszczętna 
onkologicznie u trzech z pięciu chorych (60%) w grupie z NET 
G1-2 oraz u pięciu z 10 chorych (50%) w grupie z NEC. Resekcja 
radykalna onkologicznie nie była możliwa ze względu miejscowe 
zaawansowanie guza (u dwóch chorych) lub przerzuty odległe( u 
pięciu pacjentów). We wczesnym okresie pooperacyjnym zmarł 
jeden pacjent z grupy NEC z powodu niewydolności wątroby na 
tle masywnych przerzutów. 

Ogólne przeżycie było znamiennie lepsze w grupie NET G1-G2 w 
porównaniu z chorymi z rakiem neuroendokrynnym (p = 0,005). 
Mediana przeżycia chorych z rakiem neuroendokrynnym wyniosła 
tylko 4,8 miesięcy, podczas gdy mediana przeżycia u chorych ze 
zróżnicowanymi NET nie została osiągnięta w okresie obserwa-
cji o medianie 69 miesięcy. Trzyletnie ogólne przeżycie w grupie 
chorych z NET G1-G2 wynosiło 100%, w grupie chorych z NEC 
tylko 27% (ryc. 2).

DYSKUSJA

W 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia wyróżniła 3 typy 
guzów neuroendokrynnych w zależności od liczby mitoz lub in-
deksu proliferacyjnego Ki-67 [10]. Kryteria klasyfikacji ustalono 
arbitralnie, a różnice w charakterze biologicznym między zróż-
nicowanymi guzami neuroendokrynnymi (G1-2) a niskozróżni-
cowanymi (G3, NEC) wciąż są niejasne. Guzy neuroendokrynne 
wykazujące liczbę mitoz powyżej 20 w dużym polu widzenia lub 
indeks proliferacyjny powyżej 20% określa się jako NET-G3 lub jako 

Ryc. 1.  Miejscowo zaawansowany wrzodziejący guz neuroendokrynny kątnicy.

Ryc. 2.  Ogólne przeżycia chorych ze zróżnicowanymi guzami neuroendokrynnymi 
w porównaniu z chorymi z rakiem neuroendokrynnym (+ obserwacje 
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obserwacje przedstawili Strosberg i wsp. [17], którzy stwierdzili 
istotną zależność między stopniem zróżnicowania histologicz-
nego a ogólnym przeżyciem u chorych z rozsianym żołądkowo-
-jelitowo-trzustkowymi guzami neuroendokrynnymi, chociaż 
tylko 18,1% guzów było pierwotnie umiejscowionych w jelicie 
grubym. W ich badaniu 2- i 5-letnie ogólne przeżycie dla NET 
G1-G2 wynosiło odpowiednio 100% i 85%. Natomiast dla raka 
neuroendokrynnego te same parametry wynosiły odpowiednio 
23% i 0%. Ostatnio Kim i wsp. [18] opisali przypadek małego 
guza NET G1, który był leczony endoskopowo. Wówczas w to-
mografii komputerowej był widoczny 7-militerowy węzeł chłon-
ny w okolicy okołoodbytniczej. Następnie węzeł ten powiększył 
się do 10 mm podczas 7 kolejnych lat. Przypadek ten pokazuje, 
że naturalny przebieg przerzutów do węzłów chłonnych w zróż-
nicowanych guzach neuroendokrynnych może być łagodny, z 
wyjątkowo powolnym wzrostem. W prezentowanym badaniu u 
dwóch spośród pięciu chorych ze zróżnicowanym NET wyko-
nano niedoszczętną onkologicznie resekcję. Obie chore miały 
mnogie przerzuty do wątroby z guza neuroendokrynnego G1. 
Jedna chora przeżyła 6 lat, a druga wciąż żyje (4 lata po pierwot-
nej operacji). W przeciwieństwie do zróżnicowanych NET raki 
neuroendokrynne cechują się przeważnie złym rokowaniem. W 
badaniu Shafqata i wsp. [19] 5-letnie ogólne przeżycie wynosiło 
16,3%. Natomiast Smith i wsp. [9] stwierdzili, że 3-letnie ogól-
ne przeżycie u chorych z przerzutowym NEC wynosiło 5%, a u 
chorych bez przerzutów – 8%. Podobnie Saclarides i wsp. [20] 
wykazali 5-letnie ogólne przeżycie na poziomie 6% u chorych z 
rakiem neuroendokrynnym. Mediana przeżycia dla raka neu-
roendokrynnego wynosiła od 6 do 21 miesięcy [9, 19, 21]. W 
naszym badaniu mediana przeżycia u chorych z NEC wynosiła 
tylko 4,8 miesięcy. Gorsze rokowanie w naszym badaniu można 
częściowo uzasadnić dużym zaawansowaniem choroby w chwili 
rozpoznania i niskim odsetkiem guzów ograniczonych miejsco-
wo. Podobnie Conte i wsp. [12] stwierdzili medianę przeżycia 
wynoszącą 8,7 miesiąca u chorych z rozsianym rakiem neuroen-
dokrynnym, podczas gdy u chorych z ograniczonym miejscowo 
NEC mediana OS wynosiła 20,6 miesięcy (p <0,001). Ponadto 
guzy neuroendokrynne jelita grubego cechują się na ogół gor-
szym rokowaniem w porównaniu z rakiem gruczołowym przy 
tym samym zaawansowaniu klinicznym [19].

W ostatnim czasie zakwestionowano rolę resekcji chirurgicznej w 
leczeniu raka neuroendokrynnego jelita grubego. Smith i wsp. [9] 
wykazali, że resekcja ogniska pierwotnego nie wiąże się z lepszym 
rokowaniem w analizie wieloczynnikowej zarówno u chorych z 
przerzutami odległymi, jak i z guzami ograniczonymi miejscowo. 
Jedynym czynnikiem związanym z poprawą przeżycia w tym ba-
daniu była obecność mieszanego guza neuroendokrynnego z kom-
ponentą raka gruczołowego (MANEC). Podobnie Shafqat i wsp. 
[19] stwierdzili, że po resekcji chirurgicznej ogólne przeżycie jest 
lepsze tylko w guzach neuroendokrynnych z dużej komórki (me-
diana przeżycia po resekcji 21 miesięcy vs 6 miesięcy – bez resekcji; 
p <0,0001), podczas gdy nie było poprawy OS po resekcji u cho-
rych z drobnokomórkowym NEC (mediana przeżycia po resekcji 
18 miesięcy vs 14 miesięcy – bez resekcji, p = 0,95). 

Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze – ma charakter 
retrospektywny, a grupa badana jest względnie mała, co sprawia, 
że analiza statystyczna ma wartość poglądową. Po drugie – w ba-
daniu nie uwzględniono wpływu chemioterapii adiuwantowej na 
ogólne przeżycie chorych. 

kątnicy lub wstępnicy. Podobnie w badaniu Conte i wsp.[12] 40% 
NEC wywodziła się z odbytnicy, a 31% z prawej połowy okrężnicy. 

Chociaż kolonoskopia jest wysoce skuteczna w profilaktyce i wcze-
snym rozpoznawaniu raka jelita grubego, rola nadzoru endosko-
powego w przypadku raka neuroendokrynnego jest dyskusyjna. 
U jednej z naszych chorych rozpoznano duży guz neuroendo-
krynny (G3) kątnicy, przy czym rutynowa kolonoskopia wykona-
na rok wcześniej nie wykazała nieprawidłowości. Dwa podobne 
przypadki opisali Grassia i wsp. [13]. W odróżnieniu od naszego 
przypadku, chorzy ci byli leczeni z powodu wrzodziejącego zapa-
lenia jelita grubego. W porównaniu do raka gruczołowego, zmiany 
przednowotworowe dla raka neuroendokrynnego nie zostały okre-
ślone, a okres utajenia choroby może być względnie krótki. Nato-
miast endoskopia stanowi użyteczną technikę w rozpoznawaniu 
i miejscowym leczeniu zróżnicowanych NET jelita grubego [11]. 

Powszechnie uznaje się, że guzy neuroendokrynne jelita grubego 
w lokalizacji pozawyrostkowej cechują się najgorszym rokowaniem 
spośród wszystkich NET przewodu pokarmowego. W prezento-
wanym badaniu rokowanie było korzystne u chorych ze zróżni-
cowanym NET G1 i G2. Dla porównania rokowanie u chorych z 
rakiem neuroendokrynnym jelita grubego było złe i tylko dwóch 
chorych żyło 3 lata od rozpoznania. Niska aktywność proliferacyjna 
w guzach NET G1-2 przemawia za znacznie niższym potencjałem 
do rozsiewu lub naciekania miejscowego niż w przypadku raków 
neuroendokrynnych, które wykazują skrajnie wysokie wartości 
indeksu proliferacyjnego. Tym niemniej guzy neuroendokrynne 
G1 i G2 w naszym badaniu wykazywały podobną skłonność do 
dawania przerzutów węzłowych i odległych, jak raki neuroendo-
krynne. Odsetek przerzutów do węzłów chłonnych i do wątroby 
nie różnił się w obu grupach chorych. Co ciekawe nawet 7-mili-
metrowy guz neuroendokrynny G2 odbytnicy dał przerzuty do 
wątroby. Podobnie stopień naciekania ściany jelita był porówny-
walny w obu grupach, a większość chorych miała zaawansowane 
miejscowo guzy (stopień T3 i T4). Ze względu na częste przerzu-
ty do węzłów chłonnych u chorych z guzem neuroendokrynnym 
jelita grubego zaleca się wykonywanie odcinkowej resekcji jelita 
grubego ze spływem chłonnym. Resekcja endoskopowa jest do-
puszczalna w małych, dobrze zróżnicowanych guzach neuroen-
dokrynnych (<1 cm) naciekających powierzchownie ścianę jelita 
(ograniczone do śluzówki i błony podśluzowej) [14]. Chociaż na-
wet w guzach o takim zaawansowaniu miejscowym ryzyko prze-
rzutów do regionalnych węzłów chłonnych wynosi 4–25% [6, 14]. 
Endoskopowa resekcja powinna być poprzedzona badaniem en-
dosonograficznym w celu określenia głębokości naciekania ścia-
ny jelita przez guz oraz wykrycia przerzutów do regionalnych 
węzłów chłonnych [15]. Resekcja guzów neuroendokrynnych je-
lita grubego w technice endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej 
(ESD) lub chirurgicznego wycięcia z dostępu przez odbyt, w tym 
TEM – przezodbytniczej mikrochirurgii endoskopowej, pozwala 
na uzyskanie większego odsetka miejscowo radykalnych zabiegów 
w porównaniu z endoskopową resekcją śluzówki (EMR). W ba-
daniu Son i wsp. [16] odsetek radykalnej mikroskopowo resekcji 
po EMR, ESD i przezodbytniczym wycięciu chirurgicznym wy-
nosił odpowiednio 30,9%, 72,0% i 81,8%. Mimo – jak się wydaje 
porównywalnego potencjału do dawania przerzutów – kliniczne 
i prognostyczne implikacje są różne w zróżnicowanych NET i ra-
kach neuroendokrynnych. NET G1 i G2 miały powolny przebieg 
ze 100-proc. przeżyciem po 3 latach od rozpoznania, nawet u cho-
rych z przerzutami do węzłów chłonnych lub wątroby. Podobne 
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skłonnością do dawania przerzutów, ale znaczenie prognostyczne 
przerzutów jest różne. Rak neuroendokrynny jelita grubego jest 
agresywnym nowotworem o złym rokowaniu, nawet u chorych 
po radykalnej resekcji. 
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