
35POL PRZEGL CHIR, 2018: 90 (1), 35-41 DOI: 10.5604/01.3001.0011.5958

artykuł oryginalny / original article

Zastosowanie rifaksyminy w przygotowaniu chorych 
do operacji nowotworów przewodu pokarmowego 
– badanie retrospektywne (2013–2016)
Preoperative use of rifaximin in patients with gastrointestinal tract 
tumors - a retrospective study (2013-2016)

Nina Moroz1BDEF, Robert Sitarz1,2BDEF, Andrzej Mruk3BDEF, Robert Bakalarz4BDEF, Ewa Maciąg5BDEF, 
Jakub Litwiński1BCDEF, Ryszard Wierzbicki1,6ABDEF

1Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym, Szpital MSWiA w Lublinie 
2Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
3Centrum Medyczne Mrukmed, Rzeszów 
4Klinika Onkologii Klinicznej, Podkarpackie Centrum Onkologii 
5Oddział Onkologii Klinicznej, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 
6Klinika Chirurgii Onkologicznej, SPSK Nr 1 w Lublinie

Historia artykułu:  Otrzymano: 05.02.2018 Zaakceptowano: 30.01.2018 Opublikowano: 28.o2.2018

STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Jednym z najważniejszych celów przygotowania chorego do planowej operacji nowotworów przewodu po-
karmowego jest zapobieganie powikłaniom w okresie pooperacyjnym. Literatura podaje wiele sposobów przygotowania 
do zabiegu, ale tylko nieliczne sugerują, że przedoperacyjne zastosowanie rifaksyminy przynosi korzyści zarówno w postaci 
mniejszej liczby powikłań okołooperacyjnych, jak i zmniejszenia nasilenie bólu w tym okresie. 

  Cel: Przedstawiana praca stanowi retrospektywną analizę efektywności stosowania rifaksyminy w profilaktyce występowania 
powikłań okołooperacyjnych u chorych leczonych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Urologicz-
nym Szpitala MSWiA w Lublinie oraz przegląd piśmiennictwa międzynarodowego w tym zakresie. 

  Materiały i metody: Analizie poddano 181 pacjentów operowanych planowo z powodu raka jelita grubego i odbytnicy w la-
tach 2013–2016 w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym i Urologicznym Szpitala MSWiA w Lublinie. 
Z badania wyłączono pacjentów operowanych w trybie pilnym.

  Pacjentów podzielono na dwie grupy. Pierwszą – 139 pacjentów – stanowili chorzy operowani z powodu raka jelita grubego 
i odbytnicy w latach 2013–2015, u których w okresie przedoperacyjnym nie stosowano rifaksyminy. Druga grupa to 42 pacjen-
tów operowanych w roku 2016, którzy przed operacją mieli podawaną rifaksyminę w dawce 2x2 tabl. (400 mg) dziennie, co 12 
godzin, przez 7 dni przed planowanym zabiegiem. Dodatkowo podawano przez 7 dni probiotyk. Leki ordynowano w Poradni 
Onkologicznej w ramach kontroli przed hospitalizacją. 

  Wyniki: Zastosowanie rifaksyminy w okresie przedoperacyjnym u chorych z nowotworem jelita grubego i odbytnicy miało 
wpływ na skrócenie czasu hospitalizacji pooperacyjnej oraz zmniejszenie bólu w porównaniu do chorych z grupy kontrolnej. 
Analiza ilości i intensywności powikłań chirurgicznych w obu grupach nie różniła się. 

  Wnioski: Duże badania dotyczące wpływu rifaksyminy na rozwój nowotworów jelita grubego nie zostały dotychczas opubliko-
wane. Tylko pojedyncze doniesienia sugerują, że jej zastosowanie ma pozytywny wpływ na powrót do zdrowia w okresie około-
operacyjnym chorych leczonych z powodu raka jelita grubego, w tym odbytnicy. Nasza analiza potwierdza te obserwacje.

SŁOWA KLUCZOWE: nowotwory jelita grubego, rifaksymina, przygotowanie do operacji

ABSTRACT:   Introduction: One of the most important goals of preparing a patient for elective gastrointestinal cancer surgery is prevention 
of postoperative complications. The literature gives many ways to prepare for surgery, but only a few suggests that pre-opera-
tive use of rifaximin provides benefits in the form of fewer perioperative complications and reduces the severity of pain during 
this period.

  Objective: The presented project is a retrospective analysis of the effectiveness of rifaximin in the prevention of perioperative 
complications in patients treated in the Unit of General Surgery with the Orthopedic and Urology in the Hospital of the Mini-
stry of the Interior and Administration in Lublin, and a review of international literature in this subject.

  Materials and methods: A retrospective analysis of the results of pre-operative use of rifaximin was performed in 181 patients 
scheduled for rectal and colorectal cancer between 2013 and 2016 in the General Surgery Unit with the Orthopedic and Urolo-
gy in the Hospital of the Ministry of Interior and Administration in Lublin. Patients undergoing urgent surgery were excluded 
from the study.

  Patients were divided into 2 groups. The first group of 139 patients – patients operated on for rectal and colorectal cancer in 
2013 until 2015, in whom rifaximine was not used in the preoperative period. The second group is 42 patients, operated on in 
2016, in which the rifaximin was used in the pre-operative period at a dose of 2x2 tablets (400 mg) per day, 12-hour interval, 
for 7 days before the planned operation. Additionally, a probiotic was administered for 7 days. Drugs were ordained at the On-
cological Outpatient Clinic as part of the pre-hospitalization check. 

  Results: The use of rifaximin in the preoperative period in patients with colorectal cancer had an effect on shortening the time 
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MATERIAŁ I METODY

Retrospektywna analiza postępowania przedoperacyjnego pacjen-
tów poddawanych planowej operacji raka jelita grubego i odbytni-
cy w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym 
i Urologicznym Szpitala MSWiA w Lublinie obejmuje lata 2013–
2016. Z badania wyłączono pacjentów operowanych w trybie pilnym. 

Analizie poddano: płeć, wiek pacjentów, średnią długość hospi-
talizacji (liczoną od pierwszej doby hospitalizacji), poziom CRP 
przed i po operacji, natężenie bólu przed i po operacji wg skal VAS 
i Laitinena oraz analizę powikłań chirurgicznych z użyciem kla-
syfikacji Clavien-Dindo.

Skala VAS (Visual Analogue Scale; VAS – Wizualna Skala Analo-
gowa) umożliwia pacjentowi określenie poziomu bólu w skali od 
0 do 10, gdzie 0 – oznacza całkowity brak bólu, a 10 – maksymal-
ny, możliwy do wyobrażenia ból. Badanie powtarzane cyklicz-
nie umożliwia ocenę skuteczności leczenia przeciwbólowego. 
W dokumentacji medycznej skala ta bardzo często przybiera po-
stać prostej z odpowiednimi oznaczeniami (ryc.1).

SKALA LAITINENA 

Skala Laitinena jest kolejnym subiektywnym i punktowym narzę-
dziem służącym do oceny poziomu bólu. Pacjenci mają możliwość 
oceny czterech wskaźników:

•	 nasilenia bólu,

WSTĘP

Rak jelita grubego (w tym odbytnicy ) jest jednym z najczęściej wy-
stępujących nowotworów pod względem umieralności i w Polsce, 
i na świecie [1]. Każdego roku rozpoznaje się prawie 16 000 nowych 
przypadków. Zmiany demograficzne, tj. przyrost odsetka osób 
w wieku starszym, wzrost przeciętnej długości życia oraz rosną-
ce trendy zapadalności na nowotwory powodują, że epidemiolo-
dzy prognozują dalszy wzrost zachorowań w Polsce na poziomie 
25 000 nowych przypadków w 2025 [2]. Zdecydowana większość 
zgonów z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego występuje 
po 50. roku życia (ponad 80%). Ryzyko zgonu wzrasta z wiekiem, 
a o skuteczności leczenia decyduje stadium zaawansowania cho-
roby oraz efektywność zastosowanych metod leczenia, z których 
najważniejsze jest leczenie chirurgiczne. Jest ono jednak obcią-
żone znacznym ryzykiem powikłań, zwłaszcza u osób starszych.

Jednym z najważniejszych celów przygotowania chorego do ope-
racji raka przewodu pokarmowego jest profilaktyka powikłań 
w okresie pooperacyjnym. Istnieje wiele prac oceniających różne 
sposoby takiego postępowania. Uważa się, że mechaniczne przy-
gotowanie jelita przed operacją jest jednym z ważniejszych czyn-
ników zmniejszających ryzyko zakażeń – zmniejsza liczebność 
jelitowej flory bakteryjnej, pozwala usunąć twarde kawałki stol-
ca, które stanowią mechaniczne zagrożenie dla zespolenia, oraz 
skraca czas operacji [3]. Brakuje jednak dowodów jednoznacznie 
potwierdzających skuteczność takiego postępowania [4]. 

Rifaksymina (ryfaksymina, ang. rifaximin, łac. rifaximinum) to 
organiczny związek chemiczny, antybiotyk należący do grupy ri-
famycyn. Jako antybiotyk stosowany doustnie, wchłaniający się 
w nikłym stopniu z przewodu pokarmowego, wpływający w bezpo-
średni sposób na rozrost flory bakteryjnej, może w istotny sposób 
wpłynąć na liczebność powikłań w okresie pooperacyjnym. Poje-
dyncze szczepy są metabolicznie upośledzone i w szybkim czasie 
ulegają eliminacji. Nie powstaje również oporność krzyżowa na ri-
faksyminę. Jest ona antybiotykiem o szerokim spektrum, obejmują-
cym bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, zarówno tlenowe, jak 
i beztlenowe [5], można ją skutecznie stosować cyklicznie. Rifaksymi-
na jest obecnie badana i stosowana na świecie w wielu wskazaniach: 
w terapii biegunki podróżnych (od ponad 30 lat) [6], encefalopatii 
wątrobowej [7], chorobie uchyłkowej jelita grubego [8–10], zespole 
jelita nadwrażliwego [11], rozroście flory bakteryjnej jelita cienkiego 
SIBO [12–14], profilaktyce antybakteryjnej okołooperacyjnej [15].

W literaturze spotyka się doniesienia, z których wynika, że rifak-
symina hamuje uwalnianie mediatorów proangiogennych w ko-
mórkach raka jelita grubego zależnego poprzez receptor pregna-
nu X (PXR), co jest dodatkowym korzystnym czynnikiem, który 
uzasadnia stosowanie rifaksyminy w okresie okołooperacyjnym 
[16]. Przedstawiana praca jest retrospektywną analizą własnych 
doświadczeń okołooperacyjnego stosowania rifaksyminy w profi-
laktyce powikłań okołooperacyjnych, jak również analizą dostęp-
nej literatury z tego obszaru.

of post-operative hospitalization and reduced post-surgical pain in comparison with the control group. The analysis of the 
number and intensity of surgical complications in both groups did not differ.

  Conclusions: Large studies on the influence of rifaximin on the development of colorectal cancer have not been published so 
far. Only single reports suggest that its use has a positive effect on the perioperative period of patients treated for colorectal 
cancer including rectum and our retrospective analysis confirms these observations.

KEYWORDS:  colorectal cancer, rifaksymina, preparation for surgery
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operacją oraz 2x2 tabletki 14 dni po operacji. Dodatkowo po-
dawano probiotyk. Leki ordynowano w Poradni Onkologicznej 
w ramach kontroli przed hospitalizacją. 

Pacjenci zgłaszali się na co najmniej 5 wizyt w ciągu 12 miesięcy. 
Wszystkich chorych operował ten sam zespół, wszyscy zostali poin-
formowani o zasadach przygotowania do operacji oraz możliwych 
działaniach niepożądanych i powikłaniach po zastosowaniu oma-
wianej metody. Wszyscy wyrazili świadomą zgodę na proponowa-
ne leczenie, co zostało odnotowane w dokumentacji medycznej.

Istotność statystyczną różnic między dwiema grupami w zakre-
sie analizowanych czynników oceniano za pomocą testów Koł-
mogorowa-Smirnowa. Jako graniczny poziom istotności przyję-
to p <0,05 (ryc.2).

WYNIKI

1. Charakterystyka chorych

Badaniem objęto 139 chorych operowanych z powodu raka jeli-
ta grubego i odbytnicy w latach 2013–2015, u których w okresie 

•	 częstotliwości występowania bólu,
•	 częstotliwości zażywania środków przeciwbólowych,
•	 ograniczenia aktywności ruchowej. 

Każdemu ze wskaźników przypisuje się punkty od 0 do 4, gdzie 
0 oznacza brak problemu, a 4 maksymalny problem (tab.I).

Klasyfikacja Clavien-Dindo znajduje zastosowanie w ocenie powi-
kłań chirurgicznych [17]. Obejmuje ona 7 stopni (tab.II).

Badanie zostało zaplanowane i wykonane w szpitalu MSWiA 
w Lublinie. Jego celem było określenie optymalnych warunków 
postępowania z chorymi kwalifikowanymi do planowej operacji 
z powodu raka jelita grubego i odbytnicy. Analizie poddano przy-
padki 181 pacjentów, których podzielono na dwie grupy.

Grupa I – to 139 chorych operowanych z powodu raka jelita gru-
bego w latach 2013–2015, u których w okresie przedoperacyjnym 
nie stosowano rifaximiny. 

Grupa II – to 42 pacjentów operowanych w roku 2016, u których 
w okresie przedoperacyjnym zastosowano rifaksyminę w dawce 
2x2 tabletki (400 mg) dziennie, co 12 godzin, przez 7 dni przed 

Ryc. 3.  Odczucie bólu wg skali Latinena u pacjentów z rakiem odbytnicy.

Brzuszno-kroczowe odjęcie odbytnicy

Druga doba
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Piąta doba

Ryc. 5.  Odczucie bólu wg skali Latinena u pacjentów z rakiem odbytnicy.

Przednia resekcja odbytnicy

Druga doba

2013-2015 2016 2013-2015 2016

Piąta doba

Ryc. 6.  Odczucie bólu wg skali Latinena u pacjentów z rakiem poprzecznicy.

Resekcja poprzecznicy

Druga doba

2013-2015 2016 2013-2015 2016

Piąta doba

Ryc. 4.  Odczucie bólu wg skali Latinena u pacjentów z rakiem lewej połowy okrężnicy.

Operacja Hartmana

Druga doba

2013-2015 2016 2013-2015 2016

Piąta doba
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DYSKUSJA

Rifaksymina alfa jest półsyntetycznym antybiotykiem ansamycyno-
wym wchłaniającym się w nikłym stopniu z przewodu pokarmo-
wego. Działa na bak-terie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, zarówno 
tlenowe, jak i bez-tlenowe [5]. Korzyści z zastosowania rifaksyminy 
w profilaktyce powikłań związanych z infekcjami jelita grubego oce-
niano w kilku badaniach klinicznych. Natomiast w ostatnich donie-
sieniach pojawiły się informacje o hamującym działaniu rifaksyminy 
na rozwój nowotworów jelita grubego [18]. Wykazano, że podczas 
stosowania działa ona zarówno jako antybiotyk, jak i jako aktywa-
tor receptora pregnanu X (PXR) [19]. PXR jest receptorem jądro-

przedoperacyjnym stosowano klasyczną profilaktykę antybiotyko-
wą (grupa I), oraz 42 chorych operowanych w roku 2016, u których 
w okresie przedoperacyjnym zastosowano dodatkowo rifaksymi-
nę w dawce 2x2 tabletki (400 mg), co 12 godzin, przez 7 dni przed 
operacją (grupa I) oraz w okresie pooperacyjnym 2x2 tabletki przez 
14 dni. Średnia wieku dla obu grup była podobna i wynosiła dla 
grupy I – 66,68 lat, dla grupy II – 65,90 lat. W grupie I domino-
wali mężczyźni (59%), w grupie II rozkład płci był porównywalny 
(52% kobiet i 48% mężczyzn). Chorzy z rakiem okrężnicy stanowili 
54% grupy I (76 pacjentów), natomiast chorzy z rakiem odbytni-
cy 46% omawianej grupy (63 pacjentów). W grupie II wyniki roz-
kładały się podobnie – pacjenci z rakiem okrężnicy stanowili 48% 
chorych, pacjenci z rakiem odbytnicy 52% (tab. III, ryc. 3, 4, 5 i 6).

2. Analiza statystyczna
W analizowanym materiale wykazano istotną statystycznie róż-
nicę pomiędzy obiema grupami zarówno w zakresie czasu ho-
spitalizacji (p = 0,004), jak i wartości współczynnika CRP w dniu 
wypisu (p = 0,001). 

W analizowanym materiale wykazano istotną statystycznie róż- 
nicę pomiędzy obiema grupami zarówno w zakresie czasu hospita-
lizacji (p = 0,004), jak i wartości współczynnika CRP w dniu wypisu 
(p = 0,001). Większość pacjentów z grupy II, bo 71% (30 chorych), 
mogła zostać wypisana przed 6. dobą od operacji ze statystycznie 
niższym średnim CRP – 35. Natomiast 40% pacjentów z grupy I 
(56 chorych) było hospitalizowanych powyżej 6 dni, a ich średnie 
wypisowe CRP wynosiło 63.

W przypadku stopnia nasilenia bólu pooperacyjnego u pacjentów 
obu grup również odnotowano zależność statystyczną wynoszą-
cą odpowiednio p = 0,003 u pacjentów ocenianych odczucie bólu 
metodą VAS i p <0,001 u pacjentów ocenianych wg skali Laitinena. 

W przeprowadzonej analizie oceniano stopień nasilenia bólu w 1. i 3. 
dobie po operacji. Pacjenci z grupy I odczuwali średnio wyższy poziom 
bólu wg skali VAS w 1. dobie po operacji (średnio 6) w porównaniu 
do grupy II (średnio 5). Zależność ta powtarzała się w odniesieniu do 
skali Laitinena zarówno w pierwszej, jak i trzeciej dobie po zabiegu. 

Analizując parametry morfologii krwi, takie jak poziom erytro-
cytów (Er) i leukocytów (WBC), nie odnotowano istotności sta-
tystycznej (tab. IV).

Do oceny powikłań chirurgicznych zarówno wczesnych (do 7. doby 
po operacji), jak i późnych (do 30. dnia po operacji) zastosowano 
system Clavien-Dindo. System ten, oparty na analizie ciężkości po-
wikłania w kontekście zastosowanego postępowania terapeutyczne-
go, pozwolił na podział powikłań na małe (Clavien-Dindo 1 i 2) oraz 
duże (Clavien-Dindo 3 i 4), które wymagają interwencji zabiegowej.

W analizie powikłań chirurgicznych nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic między grupami. Najczęściej w badanym ma-
teriale występowały oceny 1 (34 przypadki) oraz 2 (10 przypad-
ków) w skali Clavien-Dindo. Były to powikłania małe i wystąpiły 
we wczesnym okresie pooperacyjnym. Z dużych powikłań chirur-
gicznych, które zaobserwowano u 6 chorych i wystąpiły również 
we wczesnym okresie pooperacyjnym, stopień III a stwierdzono 
u 4 chorych a stopień III b u 2 chorych. W tabeli IV. przedstawio-
no ilość powikłań wraz ze stopniem ich zaawansowania (tab. V).

Tab. I. Skala Laitinena – szczegółowy opis punktacji.

WSKAŹNIK OCENA PROBLEMU LICZBA 
PUNKTÓW

Nasilenie bólu

Bez bólu 0

Łagodny 1

Silny 2

Bardzo silny 3

Nie do wytrzymania 4

Częstotliwość 
występowania 
bólu

Nie występuje 0

Okresowo 1

Często 2

Bardzo często 3

Ból ciągły 4

Częstotliwość 
zażywania 
środków 
przeciwbólowych

Brak zażywania środków przeciwbólowych 0

Doraźne 1

Ciągłe – w małych dawkach 2

Ciągłe – w dużych dawkach 3

Ciągłe – w bardzo dużych dawkach 4

Ograniczenie 
aktywności 
ruchowej

Bez ograniczenia aktywności ruchowej 0

Częściowe 1

Utrudniające pracę 2

Uniemożliwiające pracę 3

Uniemożliwiające samodzielne 
funkcjonowanie 4

Tab. II. Klasyfikacja powikłań chirurgicznych – skala Clavien-Dindo.

STOPNIE KLASYFIKACJI CLAVIEN-DINDO

Stopień I

Jakiekolwiek odchylenia od standardowego śród- i poopera- 
cyjnego przebiegu leczenia, konieczność ponadstandardowego 
użycia leków p/gorączkowych, p/bólowych, antyarytmicznych, 
zakażenie rany –operacyjnej (zaciek, ropienie), konieczność 
utrzymania cewnika pęcherzowego.

Stopień II Komplikacje wymagające dożylnego leczenia, żywienia 
pozajelitowego, transfuzji koncentratu krwinek czerwonych.

Stopień III a Komplikacje wymagające interwencji chirurgicznej, 
endoskopowej lub radiologicznej w znieczuleniu miejscowym.

Stopień III b Komplikacje wymagające interwencji chirurgicznej, 
endoskopowej lub radiologicznej, w znieczuleniu ogólnym.

Stopień IV a
Niewydolność jednonarządowa (niewydolność nerek z 
koniecznością hemodializ, komplikacje związane z układem 
nerwowym) wymagająca intensywnego leczenia.

Stopień IV b Niewydolność wielonarządowa

Stopień V Zgon pacjenta.
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Tab. III. Charakterystyka badanych grup.

GRUPA I
LATA 2013–2015

GRUPA II
2016 ROK

Rodzaj przygotowania przedoperacyjnego•  Klasyczna profilaktyka okołooperacyjna 
(Cefamandol 1g 30 min przed operacją).•  Klasyczna profilaktyka okołooperacyjna + 
rifaximina w schemacie 2x2 tabletki przez 
7 dni przed operacją oraz 2x2 tabletki 
po operacji przez 14 dni.

139

-

-

42

Płeć•  Mężczyźni•  Kobiety
83
56

20
22

Wiek•  Powyżej 60. r.ż.•  Poniżej 60. r.ż.
98
41

31
11

Rodzaje nowotworu•  Rak okrężnicy•  Rak odbytnicy
76
63

20
22

Tab. IV. Wyniki analizy statystycznej porównującej obie grupy.

ZMIENNA GRUPA I
ŚREDNIA

GRUPA II
ŚREDNIA

WARTOŚĆ 
P

Czas hospitalizacji•  Powyżej 6 dni od operacji•  Poniżej 6 dni od operacji
83
56

12
30

0,004
0,004

Poziom nasilenia bólu wg skali VAS•  w 1. dobie po operacji•  w 3. dobie po operacji
6
2,8

5
2

0,003
0,5

Poziom nasilenia bólu wg skali Laitinena•  w 1. dobie po operacji•  w 3. dobie po operacji
9,5
4,5

8
3,5

0,001
0,01

Poziom CRP•  przed operacją•  w dniu wypisu
4,63
63

9,35
39,23

0,9
0,001

Poziom erytrocytów (Er)•  przed operacją•  w dniu wypisu
4,3
3,79

3,76
3,69

0,2
0,47

Poziom leukocytów (WBC)•  przed operacją•  w dniu wypisu
7,16
8,41

6,85
9,35

0,94
0,02

Tab. V. Stopień zaawansowania powikłania w skali Clavien-Dindo.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA POWIKŁANIA W 
SKALI CLAVIEN-DINDO  

GRUPA I
ŚREDNIA

GRUPA II
ŚREDNIA

I 28 6

II 7 3

III a 3 1

III b 2 0

IV a 0 0

IV b 0 0

V 0 0
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cej rifaksyminę, co niewątpliwie poprawi-ło pooperacyjny komfort 
chorego. Dodatkowo uzyskano znaczne zmniejszenie poziomu CRP. 
Nie zauważono statystycznie istotnego wpływu rifaksyminy na ilość 
powikłań chirurgicznych zarówno wczesnych, jak i późnych.

Brak opublikowanych badań z zakresu stosowania rifaksyminy 
w prewencji powikłań pooperacyjnych w leczeniu nowotworów 
jelita grubego uniemożliwia dogłębną analizę oraz porównanie 

wym, którego funkcją jest wykrycie obecności obcych substancji 
toksycznych, a w odpowiedzi na regulację ekspresji białek zaanga-
-żowanych w detoksykację usunięcie tych substancji z organizmu

Istnieją doniesienia wskazujące na rolę PXR w rozwoju raka okręż-
nicy oraz chemioodporności. PXR reguluje białka apoptotyczne 
i antyapoptotyczne w komórkach raka okrężnicy podobne do ob-
serwowanych w hepatocytach oraz przyczynia się do zmniejsze-
nia stanu zapalnego, proliferacji komórek i wzrostu guza [18]. Od 
wielu lat oceniana jest skuteczność rifaksyminy w leczeniu obja-
wów, jak i zapobieganiu nawrotom zapaleń jelita grubego na tle 
choroby uchyłkowej. Zaleca się w tym wskazaniu cykliczne stoso-
wanie rifaksyminy (400 mg 2 razy na dobę przez 7 dni/miesiąc do 
12 mcy) Poprawia to jednocześnie komfort życia [21]. 

Pacjenci po operacji nowotworu przewodu pokarmowego są zwy-
kle dotknięci objawami, takimi jak nieuformowane stolce, zapar-
cia, wzdęcia i bóle brzucha. Rak przewodu pokarmowego i prze-
rost flory bateryjnej jelita cienkiego ( ang. SIBO) mogą wykazywać 
nakładające się objawy. Ponadto, pooperacyjne zmiany w anato-
micznej budowie przewodu pokarmowego stanowią dodatkowy 
czynnik sprzyjający namnażaniu się bakterii po operacji. Wyniki 
jednej z ostatnio opublikowanych prac na ten temat [24] wykazały, 
że 18 z 43 pacjentów po operacji nowotworu przewodu pokarmo-
wego było SIBO-dodatnich (41,86%), wynik ten znacznie wyższy 
w porównaniu do częstości w grupie kontrolnej (6,67%, p <0,05). 
Podanie pooperacyjne przez 10 dni rifaksyminy poprawiło ogólne 
objawy żołądkowo-jelitowe, w szczególności biegunkę, u pacjen-
tów z dodatnim SIBO (67%, p <0,05).[24]

Wykazano, że SIBO, jak również bakteremia, posocznica i endo-
toksemia jelitowa wywołana przez SIBO, są poważnymi stanami 
związanymi z wieloma chorobami, które mogą wpływać na dalsze 
leczenie pacjentów i poważnie zagrażają ich jakości życia. Prze-
rośnięte bakterie współzawodniczą z gospodarzem o witaminę 
B12 w diecie, zaburzają metabolizm soli żółciowych i wpływają 
na wchłanianie aminokwasów, prowadząc w ten sposób do hipo-
witaminozy B12, biegunki i hipoalbuminemii [25]. 

Autorzy innej pracy [26] ocenili m.in. wpływ rifaksyminy na pro-
liferację komórek i apoptozę nowotworu jelita grubego. Leczenie 
rifaksyminą powodowało apoptozę i zmniejszoną aktywność pro-
liferacyjną w tkankach okrężnicy myszy z nowotworem wywoła-
nym azoksymetanem (AOM)/siarczanem dekstranu sodu (DSS). 
Ponadto, rifaksymina wykazywała zdolność do indukowania apop-
tozy i kontrolnej proliferacji w fazie G0/G1 w linii komórkowej raka 
okrężnicy transfekowanej ludzkim wektorem ekspresji PXR. Wyniki 
te wskazują na potencjalny wpływ rifaksyminy na raka okrężnicy 
poprzez regulację proliferacji komórek i apoptozy. Rifaksymina 
może wywierć działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, 
zmniejszając ekspresję cytokin. [26]

Prawidłowe przygotowanie chorego do operacji jelita grubego z po-
wodu nowotworów jest ciągle doskonalone, a zastosowanie antybio-
tyków zarówno doustne, jak i dożylne jest jednym z najważniejszych 
elementów redukujących ryzyko powikłań pooperacyjnych, w tym 
zakażenia rany operacyjnej aż do 75% [22]. Stosowanie antybiotyków 
w operacjach planowych jelita grubego jest już standardem, choć 
rodzaj antybiotyku, dawka, sposób podania nadal jest tematem ba-
dań klinicznych [22, 23]. Wyniki badania pokazały znaczną redukcję 
bólu pooperacyjnego w 1. i 3. dobie po operacji w grupie stosują-
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otrzymanych wyników. W związku z aktywnością rifaksyminy jako 
antybiotyku, jak i jej aktywnością przeciwnowotworową, wydaje 
się, że jest ona idealnym lekiem do stosowania u pacjentów z cho-
robą nowotworową jelita grubego. Aby to potwierdzić, niezbędne 
są dalsze prospektywne badania kliniczne na dużej liczbie chorych.

WNIOSKI

1. Badania wpływu rifaksyminy na rozwój nowotworów jelita gru-
bego oraz zasadność jej stosowania przedoperacyjnego na dużych 

grupach chorych nie zostały opublikowane. 

2. Pojedyncze doniesienia sugerują pozytywny wpływ rifaksyminy 
na okres pooperacyjny chorych leczonych chirurgicznie z powodu 
nowotworów przewodu pokarmowego. 

3. Przedstawiona analiza sugeruje zasadność profilaktycznego stoso-
wania rifaksyminy u chorych planowo operowanych z powodu raka 
jelita grubego i odbytnicy. Jakkolwiek niezbędne są duże prospek-
tywne randomizowane badania potwierdzające nasze obserwacje. 
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