
praca poglądowa / review article

doi: 10.5604/01.3001.0010.6746PoL PRZEGL CHiR, 2017: 89 (6), 31-36 31

Miejsce chirurgii cytoredukcyjnej i HIPEC w leczeniu 
przerzutów do otrzewnej mięsaków oraz innych 
rzadkich nowotworów
Cytoreductive surgery and HIPEC in the treatment of peritoneal 
metastases of sarcomas and other rare malignancies
Tomasz Olesiński
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; 

Historia artykułu:  otrzymano: 18.08.2016  Zaakceptowano: 01.09.2016 opublikowano: 30.12.2017

StreSzczenie:    Chirurgia cytoredukcyja  (CRS) w połączeniu z chemoterapią dootrzewnową w hipertermii (HiPEC) w rozsiewie wewnątrzotrzwno-
wym raka jelita grubego, śluzaka rzekomego otrzewnej, czy raka żołądka staje się postępowaniem standardowym. ocena skuteczności 
takiego postępowania w innych nowotworach jest wciąż przedmiotem badań klinicznych. Szczególnie trudno ocenić skuteczność CRS 
i HiPEC w leczeniu rozsiewu nowotworów rzadko występujących takich jak mięsaki czy rak jelita cienkiego. Przejrzano i omówiono do-
stępne, głownie retrospektywne badania w tym zakresie.  Potwierdzają one skuteczność zabiegów cytoredukcyjnych, szczególnie jeśli 
osiągnięto całkowitą cytoredukcję chirurgiczną (CC-0/1), skuteczność HiPEC wymaga jednak dalszych badań prospektywnych.

Słowa kluczowe:   Mięsaki, dRSCT, rak jelita cienkiego, rozsiew wewnątrzotrzewnowy, chirurgia cytoredukcyjna, HiPEC

abStrakt:   Cytoreductive surgery (CRS) combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HiPEC) in intraperitoneal dissemination of 
colorectal carcinoma, pseudomyxoma peritonei or gastric cancer is becoming standard practice. The evaluation of the effectiveness 
of such management in other cancers is still the subject of clinical trials. it is particularly difficult to assess the effectiveness of CRS and 
HiPEC in the treatment of intraperitoneal spread of rare types of malignancies such as sarcomas or small intestine cancer. The avail-
able, mainly retrospective, studies have been reviewed and discussed. They confirm the efficacy of cytoreductive procedures, especially 
if complete surgical cytoreduction (CC-0/1) has been achieved, however, the effectiveness of HiPEC requires further prospective studies.
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użyte Skróty

CRS – chirurgia cytoredukcyjna (cytoreductive surgery) 
CRC – rak jelita grubego (colorectal cancer) 
CC – doszczczętność cytoredukcji (completeness of cytoreduction) 
DFS – przeżycie wolne od nowotworu (disease-free survival) 
DSRCT – desmoplastyczny guz drobnookrągłokomórkowy 
(desmoplastic small round cell tumor) 
EPIC – wczesna pooperacyjna chemioterapia dootrzewnowa 
(early postoperative intraperitoneal chemotherapy) 
GIST – guz podścieliska żołądkowo-jelitowego (gastrointestinal 
stromal tumor) 
HIPEC – dootrzewnowa chemioterapia w hipertermii 
(hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) 
OS – przeżycie całkowite (overall survival) 
PCI – wskaźnik raka otrzewnej (peritoneal cancer index; Sugarbaker) 
RŻ – rak żołądka 
RP – rak piersi 
TKI – inhibitory kinazy tyrozynowej 
WART – całkowite napromienienie jamy brzusznej (whole ab-
dominal radiation)

wStęp

Badania kliniczne – potwierdzające skuteczność chirurgii cyto-
redukcyjnej (CRS) w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią 

perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) w leczeniu rozsiewu wewnątrz-
otrzewnowego raka jelita grubego (CRC), raka żołądka (RŻ) czy 
jajnika – stały się impulsem do poszukiwań skutecznych terapii w 
leczeniu rozsiewu innych nowotworów [1]. Doświadczeń tych nie 
można jednak przełożyć na leczenie rozsiewu mięsaków oraz in-
nych rzadkich nowotworów, ponieważ występują one na tyle spo-
radycznie , że trudno znaleźć choćby dłuższe serie przypadków, 
a co dopiero konstruować badania prospektywne. Honore [1] w 
retrospektywnej analizie przedstawił 31 przypadków pacjentów 
z izolowanym rozsiewem wewnątrzotrzewnowym aż 15 różnych 
rzadkich nowotworów, takich jak: DSRCT, rak kory nadnerczy, 
śluzowy rak moczownika, nienasieniakowaty guz zarodkowy. 
Omawiane pojedyncze przypadki guzów dotyczyły głównie osób 
młodych, co według autorów mogło uzasadniać niestandardową 
kwalifikację do leczenia. Jednak osiągniętych wyników (mediana 
przeżyć – 37 miesięcy, przeżycia 5-letnie – 33%) nie można wy-
tłumaczyć wiekiem pacjentów. Podejmowane próby leczenia roz-
siewu wewnątrzotrzewnowego wyglądają więc na tyle obiecująco, 
że należy ocenić możliwości ich leczenia metodą CRS + HIPEC. 

MięSaki

Mięsaki są grupą nowotworów o dużej różnorodności histologicz-
nej i występują stosunkowo rzadko, stanowiąc 2% nowotworów 
złośliwych. Publikowany materiał dotyczy krótkich serii i jest bar-
dzo trudny w ocenie porównawczej. Nieco więcej można powie-
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W grupie pierwszej dominowały zaburzenia jelitowe (58%), hepato-
toksyczność (58%) oraz niewydolność nerek (37%), co było powodem 
redukcji dawki cisplatyny już po zastosowaniu leczenia u pierwszego 
pacjenta. W grupie drugiej dominowały powikłania hematologiczne 
(89%), jelitowe i wątrobowe (po 66%). Stwierdzono tylko jeden zgon 
w grupie drugiej z powodu udaru o niejasnym związku z terapią. 
Notowane średnie OS (odpowiednio 16.9 i 5,5 m-ca) są trudne do 
interpretacji ze względu na niewielką grupę chorych i nie są wyższe 
od opisywanych po samej CRS, tym nie mniej bezpieczeństwo pro-
cedury HIPEC budzi nadzieje na dalsze badania.

W ostatnich latach opublikowano kilka kolejnych badań w tym 
zakresie, jednak ich analiza jest trudna ze względu na niewielkie, 
niejednorodne grupy chorych, różne kryteria przyjęte do oceny 
zaawansowania nowotworu, zakresu cytoredukcji, jak i sposobu 
leczenia (normotermia vs hipertermia, metoda zamknięta vs me-
toda otwarta). Liczba ocenianych pacjentów waha się od kilku do 
60, średnie OS wynoszą od 12 do 34 miesięcy, a przeżycie 5-letnie 
w wybranych grupach osiąga nawet 40%. Jako czynnik prognostycz-
ny autorzy najczęściej podają doszczętność cytoredukcji (CC-0/1), 
zaawansowanie choroby oraz okres wolny od nawrotu choroby. 

Biilimoria [4] poddał ocenie grupę 51 chorych, na podstawie której 
wyróżnili dwa istotne rokowniczo zakresy zaawansowania choroby. 
Pierwszą – ograniczoną, gdy nie stwierdzamy więcej niż 10 zmian 
w otrzewnej, a wielkość żadnej z nich nie przekracza 5 cm. Drugą 
– rozległą, gdy odnotowujemy powyżej 20 zmian, niezależnie od 
ich wielkości. W ocenianych grupach przeżycie 5-letnie wynosiły 
odpowiednio 82% i 24%. Spostrzeżenia te potwierdza retrospek-
tywna analiza Anaya i wsp [8], wedle której ilość zmian w otrzewnej 
okazała się niezależnym czynnikiem rokowniczym (obok stopnia 
złośliwości histologicznej czy doszczętności cytoredukcji). Prze-
gląd wyników z dostępnych publikacji przedstawiono w tabeli 1. 
Wnioski z dostępnych badań skłaniają raczej do ostrożnej kwalifi-
kacji chorych z wewnątrzotrzewnowym rozsiewem mięsaków do 
HIPEC, podkreślając jednak ważną rolę chirurgii cytoredukcyj-
nej, zwłaszcza w przypadku osiągnięcia CC-0 [9]. Ze względu na 
niewielką liczebność badanych grup możliwych do zgromadzenia 
w jednym ośrodku, jedynie badania wieloośrodkowe pozwolą na 
wypracowanie nowych standardów postępowania w tym zakresie.

deSMoplaStic SMall round cell tuMor (dSrct)

Desmoplastic small round cell tumor (DSRCT) – bardzo rzadki 

dzieć o dwóch typach mięsaka – DSRCT i GIST – i z tego powodu 
nowotwory te będą omówione osobno. 

Wśród mięsaków wywodzących się z narządów jamy brzusznej około 
18% z nich może dawać przerzuty do otrzewnej. W większości przy-
padków (84%) są to przerzuty guzów przestrzeni zaotrzewnowej [2]. 
Uważa się, że do rozsiewu najczęściej może dochodzić przez ciągłość, 
rzadziej drogą krwiopochodną, sporadycznie chłonną. Skuteczność 
leczenia systemowego w leczeniu rozsiewu wewnątrzotrzewnowe-
go pozostaje niewielka, a radioterapia z rozległym napromienianiem 
jelita cienkiego, wiąże się z dużym ryzykiem powikłań. W przeszło-
ści najczęściej stosowaną terapią było chirurgiczne odbarczenie jamy 
otrzewnej. Postępowanie takie nie przynosiło jednak spodziewanych 
efektów, a średnie przeżycia  nie przekraczały 9–13 miesięcy [3, 4]. 
Poprawę tego parametru odnotowywano jedynie w grupie chorych, u 
których udało się uzyskać makroskopowo doszczętną resekcję zmian 
(CC-0), uzyskując w takiej sytuacji średni wynik 23–29 miesięcy [4, 
5] przy 5-letnich przeżyciach, sięgających 40%, w szczególności jeśli 
rozległość choroby była ograniczona [5]. 

Wobec skuteczności całkowitej cytoredukcji chirurgicznej rozważa-
no, czy włączenie chemioterapii pozwoli na dalszą poprawę wyników 
leczenia. Jedyne prospektywne badanie z doborem losowym – porów-
nujące CRS z chemioterapią oraz samo CRS w rozsiewie mięsaków 
– nie potwierdziło pozytywnego wpływu chemioterapii [6]. Ocenie 
poddano 38 chorych (podzielonych na dwie równe grupy): u połowy 
z nich stosując EPIC – wczesną dootrzewnową chemioterapię (doxo-
rubicyna: 0,1 mg/kg masy ciała oraz cisplatyna: 15 mg/m²/dobę przez 
5 kolejnych dni) – nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupa-
mi zarówno w zakresie OS, jak i DFS, aczkolwiek zaplanowana grupa 
była zbyt mała (założono 40% różnicę w OS). Na brak skuteczności 
chemioterapii, oraz niepewną dystrybucję cytostatyku przy tym spo-
sobie podawania, negatywny wpływ mogły mieć zarówno powstające 
po operacji zrosty, jak i zarastanie drenów. Zastosowanie HIPEC jako 
uzupełnienia CRS budzi większe nadzieje. Większość dostępnych da-
nych była jednak efektem retrospektywnej oceny podgrup z ośrod-
ków podających wyniki HIPEC w leczeniu rozsiewu głównie raka. 
Lim i wsp. [7] w prospektywnym jednoośrodkowym badaniu ocenił 
bezpieczeństwo HIPEC, stosując dwa schematy leczenia: cisplaty-
ną w dawce redukowanej z powodu nefrotoksyczności od 150 do 90 
mg/m²/90 min (19 chorych) oraz dodatkowo mitoxantronem 20 mg/
m² (9 chorych). W badanych grupach osiągnięto odpowiednio 94,7 i 
100% CC-0. Powikłania chirurgiczne obserwowano odpowiednio u 
3 (16%) i 4 (44%) chorych w stopniu III i IV wg klasyfikacji NCI [8]. 
Obserwowane powikłania po chemioterapii były znacznie częstsze. 

tab. i. Przegląd piśmiennictwa CRC + HiPEC w rozsianym wewnątrzotrzewnowo mięsaku.

autor 
(nr pozycji 
piśMiennictwa)

rok publikacji liczba chorych 
poddanych badaniu

doSzczętność crS 
(% cc 0-1)

średnie przeżycia 
(podane w 
MieSiącach)

przeżycia 5-letnie 
(podane w 
procentach)

czynniki prognoStyczne 

Rossi [10] 2004 60 100 34 38 Zaawansowanie choroby 
Stopień cytoredukcji (CC 0 vs CC 1)

Baratti [11] 2010 37 87 26,2 24,3 Zaawansowanie choroby 
Stopień cytoredukcji

Salti [12] 2012 13 70 12 b.d. Stopień cytoredukcji PCi<10 
Zaawansowanie choroby

Baumgartner [13] 2013 15 100 22,6 35 Wielkość guza  
Czas przerzutu do otrzewnej

Sommariva [14] 2013 15 100 27,0 29,0 Płeć (kobiety)

Randle [15] 2013 7 60 21,6 43 doszczętność cytoredukcji
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w ciągu całej terapii aż u 84% leczonych. Mediana OS w badanej 
grupie wynosiła 60 miesięcy, a 3-letnie OS – 64%. Mediana DFS 
dla wszystkich chorych wyniosła 10 miesięcy. Podczas ostatniej 
odnotowanej wizyty kontrolnej u 20 chorych rozpoznano progre-
sję choroby, z czego u 5 pacjentów –  poza jamą brzuszną. Najczę-
ściej obserwowaną lokalizacją progresji były izolowane przerzuty 
do wątroby. Według autorów im dłuższy odstęp od rozpoznania do 
rozpoczęcia terapii, lub im większe odstępy pomiędzy poszczegól-
nymi etapami leczenia, tym większe ryzyko miejscowego nawrotu 
choroby [22]. W dyskusji autorzy podkreślają, że wcześniejsze pu-
blikowane serie chorych z DSRCT odnotowywały medianę czasu 
do nawrotu wewnątrzbrzusznego  wynoszącą 8–9 miesięcy, pod-
czas gdy rozszerzenie terapii o HIPEC spowodowało wydłużenie 
jej do 11,7 miesiąca. Uzyskanie kontroli miejscowej w jamie brzusz-
nej nie wpływało jednak na OS, ponieważ u chorych rozwinęły się 
przerzuty odległe. Szczególnie źle rokowali pacjenci z pierwotnie 
występującymi zmianami wtórnymi w wątrobie.  

Honore i wsp. [23] analizowali grupę 107 chorych z siedmiu ośrod-
ków francuskich, wśród  których wyodrębniono 48 pacjentów 
poddanych CRS w zakresie co najmniej CC1. W ocenianej grupie 
dominowali mężczyźni (73%), mediana wieku wynosiła 22 lata 
(3–57), a indeks PCI 9 (2–27). W grupie chorych z całkowitą cy-
toredukcją 11 z nich otrzymało dootrzewnowo chemioterapię (2 – 
EPIC, 9 – HIPEC). U wszystkich pacjentów podczas chemioterapii 
dootrzewnowej stosowano pochodne platyny, u trzech dodatkowo 
z mitomycyną, u dwóch z irinotekanem, u dwóch z adriamycyną. 
Mediana OS w ocenianej grupie to 42 miesiące, przeżycia 2-let-
nie i 5- letnie wyniosły odpowiednio 72% i 19%. W analizie wie-
loczynnikowej potwierdzono wpływ na DFS jedynie w przypad-
ku WART (p = 0,0014). Nie potwierdzono ani wpływu wskaźnika 
PCI, ani chemioterapii dootrzewnowej.

giSt

GIST pozostaje najczęściej rozpoznawanym mięsakiem przewo-
du pokarmowego [24], w przebiegu którego może również docho-
dzić do rozsiewu wewnątrzotrzewnowego. Do 2002 roku, tzn. do 
wprowadzenia pierwszego inhibitora kinazy tyrozynowej (TKI) 
– imatynibu, podejmowano próby leczenia cytoredukcyjnego 
w połączeniu z HIPEC, jednak efekty nie były zadowalające. W 
analizowanej retrospektywnie grupie 15 chorych z sarkomatozą 
otrzewnej, Sommariwa i wsp. [14] odnaleźli dwa przypadki GIST 
żołądka (po ponownej ocenie histopatologicznej), u których po-

mięsak, opisany po raz pierwszy w 1989 roku przez Rosai’ego [16] 
– rozpoznawany jest głównie u młodych mężczyzn (K:M – 1:4). 
Szczyt zachorowań przypada między 20. a 40. rokiem życia (choć 
opisywane są przypadki u dzieci poniżej 10. roku życia). Jest to 
nowotwór o bardzo agresywnym przebiegu i złym rokowaniu – 
mediana przeżyć wynosi 17–25 miesięcy [16]. Dotychczas opisano 
zaledwie kilkaset przypadków tej choroby. Najczęściej pierwotną 
lokalizacją guza jest jama brzuszna, z rozległym zajęciem otrzewnej 
i naciekaniem narządów pozaotrzewnowych. Szybko powstające 
przerzuty odległe najczęściej lokalizują się w wątrobie i płucach. 
Zidentyfikowanym cytogenetycznym markerem DSRCT jest trans-
lokacja t(11; 22)(p13; q12). Ze względu na rzadkie występowanie, 
choroby nie ma jednoznacznych standardów postępowania z pa-
cjentami z tym rozpoznaniem [17]. Najczęściej zalecanym lecze-
niem jest chemioterapia indukcyjna, chirurgiczna cytoredukcja 
oraz radioterapia. Przydatność HIPEC, jako uzupełnienia CRS, w 
tym rozpoznaniu pozostaje ciągle przedmiotem oceny. Angarita 
[18] i wsp analizowali retrospektywnie grupę 20 chorych (mediana 
wieku 29 lat) leczonych w ciągu 16 lat, w której osiągnięto medianę 
przeżycia 22 miesiące. Zastosowana terapia była niejednorodna, 
tylko 5 chorych poddano CRS, uzyskując w tej grupie wydłużenie 
OS (HR: 0,1, 95% C.I., 0,03–0,7, p + 0,02). Lar i wsp. [19] poddali 
ocenie doświadczenia jednego ośrodka. Analizowali 61 chorych z 
DSRCT (91%stanowili mężczyźni) o medianie wieku 19 lat (7–58 
lat), leczonych w sposób skojarzony (CRS, chemio- i radioterapią) 
przed wprowadzeniem HIPEC (w latach 1972–2003). Uzyskane 3 i 
5-letnie OS wynosiły odpowiednio 44 i 15% dla całej grupy, jednak 
analiza wpływu zastosowanego leczenia dowiodła, że tylko chi-
rurgia cytoredukcyjna miała istotny wpływ na przeżycia (3-letnie 
OS wynosiły 58% vs 0% dla chorych bez resekcji).

Doniesienia dotyczące terapii skojarzonej rozszerzonej o HIPEC 
pochodzą głównie z jednego ośrodka – Anderson Cancer Center, 
Houston [20, 21]. Podsumował je Osborne [22], przedstawiając 
grupę 32 pacjentów (28 mężczyzn oraz 4 kobiety) leczonych w 
tym ośrodku. Zaawansowanie choroby w chwili rozpoznania nie-
mal u połowy chorych (15/32) przekraczało otrzewną (przerzuty 
do wątroby lub przerzuty odległe). Wszyscy chorzy przeszli che-
mioterapię indukcyjną, chirurgiczną cytoredukcję, HIPEC (ci-
spaltyna 100 mg/m2, temp. 40–41˚C przez 90 min), a następnie 
– po okresie rekonwalescencji (mediana 1,4 miesiąca) – przebyli 
radioterapię kierowaną na obszar całej jamy brzusznej: 30 Gy w 
dawce frakcyjnej oraz 1,5 Gy i ewentualny boost do max. 40 Gy na 
zmiany resztkowe. Nie odnotowano zgonów związanych z HIPEC, 
aczkolwiek toksyczność w III i IV stopniu wg NCI obserwowano 

tab. ii. Przegląd piśmiennictwa CRC + HiPEC w rozsianym wewnątrzotrzewnowo RJC.

autor (pozycja 
piśMiennictwa) rok publikacji liczba chorych doSzczętność  

cr (%cc 0-1)

średnie przeżycia 
(podane w 
MieSiącach)

przeżycia 3-letnie 
(podane w 
procentach)

czynniki prognoStyczne 

Marchettini [32] 2002 6 100 12 (6–57)  33 b.d.

Chua [33] 2009 7 100 25 (5–46)  20 Typ histologiczny (signet ring cell)

Sun [30] 2013 17 82,3 18,4 (5–52) 23
Rozległość choroby Stopień 
cytoredukcji Czas operacyjny Stan 
pacjenta

van oudheusden [34] 2014 16 93,8 31 (3,4–93,4) 50 b.d.

Liu [35] 2016 21/31¹ 100¹ (z 21) 36¹ (9–95) 35,5¹ PCi <15 Stopień złośliwości 
histologicznej Stopień cytoredukcji

¹ 31 chorych CRS, 21, u których osiągnięto CC0/1, wykonano HiPEC, oS i odsetek przeżycia 3-letnie podawany jest dla całej grupy z rozpoznaniem RJC, niezależnie od 
stopnia cytoredukcji.
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towano zgonów związanych z leczeniem, brak jest danych na te-
mat powikłań. Mediana przeżycia całkowitego wynosiła 12 mie-
sięcy; dwóch chorych zmarło z powodu nawrotu w otrzewnej. 
Chua [33] przedstawił niejednorodną grupę 7 chorych, z których 
6 poza CRS przeszło chemioterapię przed lub po operacji, u 5 wy-
konano HIPEC (mitomycyna C 10–12,5 mg/m2 przez 90 min, me-
toda otwarta), z czego u 4 dodatkowo zastosowano EPIC (5-FU 
650 mg/m2 przez 5 dni), u dwóch zaś jedynie EPIC. U wszystkich 
pacjentów osiągnięto CC-0. Najważniejszym czynnikiem rokow-
niczym okazał się stopień złośliwości histologicznej nowotworu 
(G3 – signet ring cell carcinoma) – mediana przeżyć wynosiła 5,5 
miesiąca przy przeżyciu 25 miesięcy w całej grupie. Nie odnoto-
wano zgonów po leczeniu, a ciężkie powikłania obserwowano u 
2 chorych (29%), zaś mniejsze u 5 (71%).

Skuteczność HIPEC – w największej opisanej z jednego ośrodka 
grupie [30] – jest trudna do oceny ze względu na to, że 16 na 17 
pacjentów otrzymało chemioterapię przed i/lub po CRS. Wśród 
przedstawionych chorych guz pierwotny zlokalizowany był w jelicie 
czczym u 9 pacjentów (47%), w jelicie krętym u 7 chorych (35%), 
zaś w dwunastnicy u jednego chorego (6%).U 14 chorych(82,3%) 
udało się uzyskać cytoredukcję CC-0/1, a następnie przeprowadzić 
HIPEC z zastosowaniem mitomycyny C w dawce 30 mg/ 60 min z 
podwyższeniem dawki do 40 mg przez kolejne 60 min przy tem-
peraturze powyżej 39˚C. U trzech chorych leczenie powtórzono 
z powodu nawrotu choroby. W ocenianej grupie nie odnotowano 
pooperacyjnych zgonów, u 8 pacjentów (47%) stwierdzono poope-
racyjne powikłania, najczęściej neutropenię. Nawrót wewnątrzo-
trzewnowy odnotowano u 15 na 17 chorych. Van Outheusden oce-
nił 16 chorych z różnych ośrodków holenderskich [34]. Lokalizacja 
zmian była podobna jak w badaniu Suna: w jelicie czczym u 7 cho-
rych (43,8%), w jelicie krętym u 8 pacjentów (50%), w dwunastnicy 
u jednego chorego (6,3%). Do leczenia kwalifikowano pacjentów, 
u których stwierdzano występowanie choroby w więcej niż 5 na 7 
regionów jamy brzusznej (klasyfikacja holenderska). U większo-
ści z badanych (93,8%) udało się osiągnąć CC-0. Chemioterapię 
stosowano w technice otwartej z mitomycyną C w dawce 35 mg/
m2 w temperaturze 41–42˚C przez 90 min. Dodatkowo 9 na 16 
chorych (56,3%) otrzymało po operacji leczenie systemowe. Nie 
stwierdzono zgonów pooperacyjnych, a poważne powikłania (III 
stopnia) odnotowano u 4 chorych (25%). Obserwowana mediana 
OS wynosiła 30,8 miesięcy (3,4–94,4), a DFS 9,5 miesiąca (4,6–
14,4). Z pośród 8 chorych, u których stwierdzono nawrót choroby, 
w siedmiu przypadkach miał on miejsce w otrzewnej. Jednocze-
śnie autorzy podkreślają, że w analizowanych latach (2005–2012) 
w Holandii, wg Dutch National Cancer Registry, rozpoznano 281 
przypadków RJC, z czego tylko 19 (5%) zakwalifikowano do HI-
PEC, a procedurę wykonano ostatecznie u 16. Największą opisaną 
grupę stanowiło 31 pacjentów z guzem jelita cienkiego, z czego 25 
przypadków przedstawił Liu [35]. Większość guzów pierwotnych 
(poza jednym) zlokalizowanych było w jelicie czczym lub krętym, 
średnia wartość PCI wynosiła 15. Cytoredukcję w zakresie CC-
0/1 osiągnięto u 21 na 31 chorych i tylko u tych pacjentów prze-
prowadzono HIPEC metodą otwartą. Wszystkim chorym podano 
mitomycynę C w dawce 15mg/m2, a dziesięciorgu dodatkowo ci-
splatynę w dawce 60 mg/m2 przez 40 min w temperaturze 42,9–
43,5˚C. W siedmiu przypadkach – z powodu nawrotu – leczenie 
powtórzono, a u 28 chorych zastosowano leczenie systemowe. Nie 
odnotowano zgonów związanych z terapią, a u 14 chorych (66%) 
odnotowano powikłania związane z CRC + HIPEC. U 4 była to 
przetoka jelitowa, u 3 – gorączka, u 2 – infekcja, u 2 –  dysuria, u 

mimo nie stosowania imatynibu, udało się uzyskać długie prze-
życia (77 i 134 miesiące), choć obaj chorzy zmarli z powodu pro-
gresji. Całkowite przeżycia 2-letnie kształtowały się na poziomie 
38–42% (3), a mediana przeżycia wynosiła około 13 miesięcy (4–
42). Od czasu wprowadzenia TKI, szanse na długoletnie przeżycie 
tej grupy związane są ze skutecznym leczeniem systemowym. W 
wybranej grupie pacjentów, u których obserwowano dobrą odpo-
wiedź na przedoperacyjną terapię TKI oraz wykonano CRS, ob-
serwowano istotnie dłuższe przeżycia zarówno wolne od nowo-
tworu, jak i całkowite [25, 26]. Największą grupę (16 chorych, 18 
zabiegów) w rozsianym GIST podsumował Bryan [27]. Wszyscy 
chorzy przebyli CRS, u 72% z nich (13/18) wykonano doszczętną 
makroskopowo cytoredukcję, a następnie HIPEC (mitomycyna C, 
40 mg, 40˚C, 60–120 min). Retrospektywna analiza potwierdzi-
ła przede wszystkim pozytywny wpływ doszczętnej cytoredukcji 
na przeżycia tych chorych, którzy dobrze odpowiedzieli na TKI. 
Bezpieczeństwo terapii nie odbiegało od grupy chorych leczonych 
w przebiegu nowotworów nabłonkowych (śmiertelność 5,6%, po-
wikłania duże 33,3%). Przedoperacyjna oporność na terapię TKI 
okazała się być podstawowym złym czynnikiem rokowniczym 
(mediana przeżyć 1,3 roku). Nie potwierdzono wpływu samej 
HIPEC na poprawę przeżycia, a autorzy obecnie rekomendują 
wykonywanie CRS w momencie stabilnej choroby przed wystą-
pieniem objawów lekooporności.

rak gruczołowy jelita cienkiego

Rak jelita cienkiego (RJC) występuje rzadko (stanowi 1–3% no-
wotworów złośliwych układu pokarmowego), a rozpoznanie tego 
schorzenia w fazie rozsiewu wewnątrzotrzewnowego zawsze wią-
że się ze złym rokowaniem [28, 29]. Choć RJC najczęściej rozwi-
ja się w dwunastnicy, to jednak ze względu na jej pozaotrzewnowe 
położenie, rozsiew wewnątrzotrzewnowy jest najczęściej następ-
stwem guzów jelita czczego lub krętego i pozostaje najczęstszą dro-
gą jego rozsiewu [24, 30]. Ze względu na biologię nowotworu, jak i 
późne rozpoznanie, prognozowana mediana przeżycia wg dostęp-
nych opracowań wynosi od 12 do 20 miesięcy. Za stan taki odpo-
wiedzialność ponosi niemal bezobjawowy przebieg choroby oraz 
trudny dostęp diagnostyczny do jelita cienkiego. Wprowadzenie 
do diagnostyki enteroskopii dwubalonowej oraz enteroskopii kap-
sułkowej pozwoliło co prawda na ocenę tej części przewodu pokar-
mowego, jednak ograniczona dostępność do badań sprawia, że RJC 
nadal rozpoznawany jest zbyt późno. Najczęściej w fazie rozsiewu 
wewnątrzotrzewnowego lub do węzłów chłonnych (1/4 chorych) 
[28], a stosowane schematy leczenia systemowego – będące powie-
leniem leczenia RJG – nie pozwalają na skuteczną kontrolę choroby 
[31]. Sukces terapii cytoredukcyjnej w połączeniu z HIPEC w RJG 
budzi nadzieję na osiągnięcie podobnych efektów w RJC. 

W piśmiennictwie dostępne są dotychczas cztery badania oma-
wiające pacjentów leczonych CRS + chemioterapią dootrzewnową 
(HIPEC i EPIC – wczesna pooperacyjna chemioterapia dootrzew-
nowa). Pierwszą grupę z rozsiewem wewnątrzotrzewnowym RJC 
(6 chorych) przedstawił Marchettini [32]. Lokalizacja guza pier-
wotnego rozkładała się po równo w jelicie czczym i krętym. U 
wszystkich chorych w zakresie cytoredukcji osiągnięto CC-0. 
Chemioterapię dootrzewnową przeprowadzono w temperaturze 
42˚C przez 90 min techniką otwartą z użyciem mitomycyny C w 
dawce 12,5 mg/m2, a następnie kontynuowano leczenie (EPIC), 
podając dootrzewnowo 5-FU 650 mg/m2 przez 5 dni. Nie odno-
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(34 chorych). Mediana przeżycia dla całej grupy pacjentów wyniosła 
39,45 miesiąca (33,18–44,05). Wśród czynników, które w analizie jed-
noczynnikowej miały niekorzystny wpływ na OS, autorzy wymieniają:

•	 PCI (PCI <10: 46,1% >14: 31,9%; p = 0,037), 
•	 stopień cytoredukcji (p <0,0001), 
•	 rozpoznanie (p <0,0001), 
•	 stopień zróżnicowania nowotworu (p = 0,0004), 
•	 zajęcie węzłów chłonnych (p <0,0001), 
•	 czas trwania HIPEC (>60 min, p <0,0001),
•	 technikę zabiegu (metoda zamknięta, p=0,0004). 

W analizie wieloczynnikowej zależności te potwierdzono w che-
mioterapii przed- i pooperacyjnej, zajęcia węzłów chłonnych, stop-
nia cytoredukcji i etiologii guza [36]. 

Rosnąca rola CRS i HIPEC w leczeniu rozsiewu nowotworowego w 
otrzewnej w przypadku mięsaków, raka jelita cienkiego czy innych 
rzadkich nowotworów ze względu na niewielką ilość dostępnych 
publikacji i ograniczoną liczbę chorych wymaga dalszej oceny. Do-
stępne obecnie prace pozwalają jedynie na potwierdzenie istotne-
go wpływu na przeżycia samej chirurgii cytoredukcyjnej (szcze-
gólnie jeśli zakres osiągniętej cytoredukcji wynosił CC-0), trudno 
jednak wyciągnąć wnioski co do roli HIPEC. Doniesienia te budzą 
jednak nadzieje, że ocena większej grupy chorych w prospektyw-
nych badaniach wieloośrodkowych pozwoli wypracować standardy 
postępowania również i w tak rzadkich i trudnych przypadkach.

jednego – przetoka żółciowa, a u jednego płyn w opłucnej, z czego 
u 8 pacjentów (38%) były to powikłania w stopniu III/IV wg NCI. 
Autorzy analizują grupę w całości, podając przeżycia niezależnie 
od sposobu leczenia, dlatego jednym z wniosków jest pozytywny 
wpływ CC-0/1 i HIPEC na rokowanie.

Przegląd wszystkich dostępnych publikacji w RJC przedstawio-
no w tabeli 2. Prezentowane krótkie serie przypadków, niejedno-
rodna technika leczenia, jak również stosowane okołooperacyj-
nie leczenie systemowe, nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków 
co do miejsca HIPEC w terapii RJC. Należy jednak zauważyć, że 
odnotowywane OS w porównaniu z historyczną grupą chorych, 
którzy nie byli leczeni HIPEC, skłaniają do indywidualnego roz-
ważania wskazań do terapii u każdego chorego z rozsiewem we-
wnątrzotrzewnowym. 

podSuMowanie

Praca PSOGI (Peritoneal Surface Oncology Group International), 
przedstawiająca dane z 53 ośrodków na świecie z lat 1990–2016, ana-
lizuje 850 procedur przeprowadzonych u 781 chorych z przerzutami 
rzadkich nowotworów do otrzewnej. Większość przypadków dotyczy 
sporadycznie występujących nowotworów jajnika (224 chorych), mię-
saków (189 chorych), NET (127 chorych), GIST (47 chorych), raka dróg 
żółciowych (39 chorych), raka moczownika (35 chorych) oraz DSRCT 
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