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Rak przełyku zajmuje ósme miejsce wśród najczęściej występują-
cych nowotworów złośliwych oraz jest szóstą co do częstości wy-
stępowania przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe na świecie. 
Od 2 do 4 razy częściej pojawia się on u płci męskiej [1]. W Eu-
ropie zachorowalność na niego wynosi: 5,39 przypadków na 100 
000 mężczyzn oraz 1,13 przypadków na 100 000 kobiet [2]. Współ-
czynnik zachorowalności na raka przełyku w Polsce w 2009 r. wy-
nosił 3,8 przypadków na 100 000 mężczyzn i 0,6 przypadków na 
100 000 kobiet [3]. W Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Eu-
ropy Zachodniej odnotowuje się wzrost zachorowalności na raka 
gruczołowego przełyku, którego przyczyną jest refluks żołądko-
wo-przełykowy i przełyk Barretta [2, 4]. Jednocześnie w krajach 
południowej i zachodniej Europy obserwowany jest spadek zacho-
rowalności na raka płaskonabłonkowego przełyku u mężczyzn, 
którego przyczynę stanowi spożywanie alkoholu i palenie tytoniu 
[2]. W przeciwieństwie do powyższych obserwacji w Japonii nadal 
najczęstszym typem histologicznym stwierdzanym u pacjentów 
z rakiem przełyku jest rak płaskonabłonkowy [5].

Rokowanie w nowotworze przełyku jest złe. W krajach europej-
skich 5-letnie przeżycie dotyczy tylko 9,8% chorych [2]. Bardziej 
optymistyczne dane pochodzą z badań populacji japońskiej – tam 
5-letnie przeżycie w najlepszych ośrodkach medycznych dotyczy 
prawie 50% chorych, którzy przeszli leczenie operacyjne raka prze-
łyku. Takie wyniki są efektem postępu, który dokonał się zarów-
no w systemie badań przesiewowych, jak i diagnostyce oraz tera-

pii [6]. Z Japonii pochodzi też najwięcej doniesień naukowych na 
temat mnogich pierwotnych nowotworów związanych z rakiem 
przełyku. Wynika to z faktu wprowadzenia tam badań przesie-
wowych (endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego) 
ukierunkowanych na wykrycie raka żołądka, który jest jednym 
z najczęściej rozpoznawanych nowotworów w populacji japoń-
skiej [7]. Nowotwory przełyku rozpoznawane są więc w niższych 
stadiach zaawansowania, a to skutkuje lepszymi statystykami do-
tyczącymi odległego przeżycia pacjentów oraz dłuższym okresem 
obserwacji chorych po radykalnym leczeniu [5, 6, 8]. 

Płaskonabłonkowy rak przełyku związany jest z podwyższonym ry-
zykiem wystąpienia innych pierwotnych nowotworów złośliwych. 
Ich udział procentowy jest wyższy niż wynikałoby to z ogólnej sta-
tystki zapadalności na wszystkie nowotwory złośliwe w danym prze-
dziale wiekowym [5, 6]. Pierwszą definicję drugiego pierwotnego 
nowotworu (second primary tumors; SPTs) podał Billroth w 1869 
r. Przedstawił on również pierwsze kryteria rozpoznawania dwóch 
niezależnych nowotworów. Musiały spełniać następujące warunki: 
mieć różną budowę histologiczną, występować w różnych lokaliza-
cjach oraz dawać własne przerzuty [9]. Po raz pierwszy epidemio-
logię oraz przegląd przypadków dwóch niezależnych nowotworów 
przedstawili w 1932 r. Warren i Gates. Stwierdzili, że rozpoznanie 
dwóch nowotworów musi dzielić odstęp czasowy wynoszący więcej 
niż rok, a poza tym należy wykluczyć możliwość, że drugi nowotwór 
jest przerzutem [10]. Obecna definicja mnogich pierwotnych nowo-
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wykrytych podczas kontrolnego badania endoskopowego [16, 17]. 
Należy podkreślić, że w raku żołądka wykrytym we wczesnych sta-
diach zaawansowania klinicznego możliwe jest leczenie endosko-
powe: endoskopowa resekcja śluzówki (endoscopic mucosal resec-
tion; EMR) [14, 15, 16] lub endoskopowa resekcja podśluzówkowa 
(endoscopic submucosal dissection; ESD] z wysokim odsetkiem 
przeżyć 5-letnich (84,7%) [14]. W przeciwieństwie do populacji 
japońskiej w krajach europejskich, a także w Polsce, doniesienia 
o drugich pierwotnych nowotworach po resekcji przełyku z po-
wodu raka płaskonabłonkowego należą do rzadkości [18]. Więk-
szość opisów dotyczy gruczolakoraków umiejscawiających się 
w substytucie przełyku wykonanym z żołądka po usunięciu prze-
łyku z powodu gruczolakoraka w jego dolnej części [19, 20].

Wraz z wydłużaniem się czasu przeżycia po przebytym lecze-
niu operacyjnym z powodu raka przełyku częstość wykrywania 
drugich pierwotnych nowotworów wzrasta [5, 6, 8, 13]. Do roz-
woju drugiego pierwotnego nowotworu u pacjentów po resekcji 
raka przełyku najczęściej dochodzi w obrębie głowy i szyi, a także 
w żołądku, płucach, pozostawionej części przełyku oraz okręż-
nicy i odbytnicy [5, 6]. W badaniu Motoyamy i wsp. narządami, 
w których poza przedstawionymi powyżej doszło do powstania 
drugiego pierwotnego nowotworu, były: wątroba (rak wątrobowo-
komórkowy), trzustka (gruczolakorak przewodowy) i krew (bia-
łaczka). Matsubara z wsp. w swojej publikacji donoszą, że przez 
5 lat obserwacji całkowite ryzyko powstania drugiego pierwotne-
go nowotworu wynosi 16,1%, a w ciągu kolejnych 5 lat obserwacji 
wzrasta do 34,9%, przy czym najczęściej stwierdzanymi w bada-
niu nowotworami są nowotwory głowy i szyi. Ryzyko wystąpienia 
nowotworu głowy i szyi u pacjentów po wycięciu przełyku z po-
wodu raka wynosiło 7,3%, natomiast ryzyko wystąpienia nowo-
tworu żołądka i płuc poniżej 2% [6]. Lokalizację w obrębie głowy 
i szyi, jako miejsca drugiego pierwotnego raka po przebytym le-
czeniu z powodu płaskonabłonkowego raka przełyku, potwierdza 
również w swoim badaniu Kumagai, zwracając uwagę, że proces 
nowotworowy najczęściej dotyczy gardła, a następnie krtani [8]. 
Potwierdzają to również doniesienia Welz i wsp. [21]. Fukuzawa 
i wsp. opisują natomiast przypadki synchronicznych nowotworów 
jamy ustnej, dziąseł i języka oraz przełyku i żołądka, podkreślając, 
że do powstania nowotworów doprowadzają tożsame karcynoge-
ny działające na nabłonek tych struktur [22]. Podwyższone ryzyko 
powstania drugiego pierwotnego nowotworu po resekcji przełyku 
z powodu raka płaskonabłonkowego w przeważającej większości 
dotyczy mężczyzn palących papierosy i nadużywających alkoholu 
[6, 8, 21, 22]. Z kolei Motoyama i wsp. piszą, że ryzyko wystąpie-
nia drugiego pierwotnego nowotworu w czasie 5-letniego okre-
su obserwacji wynosiło 16,5%, a narządem, w którym najczęściej 
wykrywano drugi pierwotny nowotwór był – użyty jako substytut 
przełyku – żołądek [5]. Również Koide i wsp. podają, że narządem, 
w którym najczęściej wykrywano drugi pierwotny nowotwór był 
żołądek użyty jako substytut przełyku. Koide podaje również ryzyko 
powstania trzeciego pierwotnego nowotworu u pacjentów po le-
czeniu z powodu raka przełyku, które w jego badaniu wynosi 1,5%, 
a także czwartego pierwotnego nowotworu wynoszące 0,5% [13].

Czas pomiędzy wykryciem raka przełyku a powstaniem drugiego 
pierwotnego nowotworu wynosił średnio 48 miesięcy [5]. Współ-
występowanie pierwotnych nowotworów, wywodzących się z na-
błonka układu oddechowego i górnego odcinka przewodu po-
karmowego, wynika z faktu, że narządy te rozpatrywane są jako 
jeden przewód [23, 24]. Powstaniu wielu nowotworów w tym re-

tworów złośliwych została stworzona w 1991 r. przez Międzynarodo-
wą Agencję Badań nad Rakiem (International Agency for Research 
on Cancer; IRAC). Wedle niej dla rozpoznania dwóch pierwotnych 
nowotworów złośliwych muszą być spełnione następujące kryteria:

1.  W przypadku obu guzów musi istnieć potwierdzenie w badaniu 
histologicznym, że są nowotworami złośliwymi.

2.  Oba nowotwory muszą mieć odrębną lokalizację. Jeżeli położone 
są blisko siebie, to muszą być przedzielone co najmniej 2-cen-
tymetrowym obszarem zdrowej błony śluzowej, jeżeli rozwija-
ją się w tym samym narządzie, to musi minąć okres dłuższy niż 
5 lat od ich pierwotnego rozpoznania.

3.  Drugi guz nie może być zmianą przerzutową pochodzącą z ogni-
ska pierwotnego [11].

W ogólnokrajowym japońskim badaniu przeprowadzonym w 1979 r. 
przez Nakayama i Abo stwierdzono, że łączne ryzyko wystąpie-
nia drugiego pierwotnego nowotworu po operacji raka przełyku 
wynosiło 0,4% [12]. Rozpoznawanie kolejnych pierwotnych no-
wotworów po przebytym leczeniu raka przełyku (w zaawansowa-
nych stadiach klinicznych, często nie pozwalających na radykal-
ne ich leczenie) dało impuls do wprowadzenia schematu badań 
przesiewowych, które pozwoliłyby na rozpoznawanie tych zmian 
w stadiach umożliwiających podjęcie radykalnej terapii, czyli za-
nim obecne będą objawy kliniczne związane z ich obecnością [5]. 
W doniesieniu Matsubary i wsp. badania kontrolne po resekcji 
przełyku obejmowały: badanie fizykalne, badanie krwi oraz tomo-
grafię komputerową (TK) co 6 miesięcy oraz badanie endoskopowe 
górnego odcinka przewodu pokarmowego co rok [6]. Motoyama 
i wsp. od 1989 r. stosują natomiast schemat obejmujący:

•	 comiesięczne badanie kontrolne w szpitalu przez 5 lat po 
zabiegu operacyjnym, 

•	 raz na dwa miesiące badanie krwi – w tym markerów 
nowotworowych (squamous cell carcinoma antygen; 
SCCA, CEA, cytokeratyna 19),

•	 raz na dwa miesiące (przez pierwsze 2 lata) rtg klatki 
piersiowej, 

•	 raz na 6 miesięcy (w kolejnych latach) konsultację 
w poradni chirurgii głowy i szyi, 

•	 raz na 6 miesięcy przez pierwsze dwa lata oraz co roku 
w latach następnych – TK szyi, klatki piersiowej i brzucha,

•	 raz na rok gastroskopię, a dwa razy w roku badanie stolca 
na krew utajoną [5]. 

 
Ponieważ żołądek jest najczęściej wykorzystywanym narządem do 
zastąpienia przełyku po jego resekcji – jednocześnie będąc jednym 
z narządów, w którym najczęściej rozwijają się synchroniczne i me-
tachroniczne nowotwory u pacjentów po leczeniu z powodu raka 
płaskonabłonkowego przełyku – każdy chory przed zabiegiem ope-
racyjnym wymaga dokładnej diagnostyki endoskopowej i radiolo-
gicznej nie tylko przełyku, ale także żołądka. Jednocześnie substytut 
przełyku wykonany z żołądka wymaga rutynowej kontroli endo-
skopowej w celu wykrycia wczesnych postaci nowotworu [8, 13]. 
Czas, który mija od resekcji przełyku do zdiagnozowania pierwot-
nego raka w żołądku (użytego jako substytut przełyku), wynosi od 
16 miesięcy do 21 lat [14], średnio od 50 do 72 miesięcy [15, 16, 17]. 
Nowotwory żołądka, które dają objawy kliniczne, rokują źle i wią-
żą się z krótkim czasem przeżycia, w odróżnieniu od nowotworów 
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zmiany genetyczne. Powiększające się obszary zmienionych, pro-
liferujących komórek stopniowo zastępują normalną błonę śluzo-
wą. Takie obszary (o średnicy przekraczającej nawet 7 cm) zosta-
ły odnalezione przy użyciu metod analizy molekularnej zarówno 
w błonie śluzowej w obrębie narządów głowy i szyi, jak i w prze-
łyku, podczas gdy nie zostały one wykryte w czasie rutynowego 
badania histopatologicznego [28]. Po zastosowaniu analizy mole-
kularnej potwierdzono model nowotworzenia, w którym kluczową 
rolę odgrywają rozwijające się obszary genetycznie zmienionych 
komórek zastępujących normalną błonę śluzową. Ich obecność 
została potwierdzona w biopsjach: histopatologicznie niezmie-
nionej błony śluzowej otaczającej guz oraz niezmienionej błony 
śluzowej marginesów chirurgicznych [31, 32]. Obszary te często 
pozostają po chirurgicznym usunięciu guza pierwotnego i mogą 
prowadzić do powstania kolejnego nowotworu. Odkrycia te czę-
ściowo tłumaczą częste występowanie wznowy miejscowej oraz 
drugich pierwotnych nowotworów w narządach głowy i szyi [31]. 
Powyższe doniesienia dowodzą, że diagnostyka i leczenie nowo-
tworów pochodzenia nabłonkowego powinna dotyczyć nie tylko 
guza, lecz również obszaru, z którego on powstał [33]. Podkreśla-
ne są lepsze wyniki leczenia skojarzonego nowotworów synchro-
nicznych wywodzących się z nabłonka płaskiego głowy i szyi oraz 
przełyku – radioterapii i chemioterapii w porównaniu z samym 
leczeniem chirurgicznym [34].

Koszty obserwacji są duże, ale możliwość wykrycia drugiego no-
wotworu w stadium przedklinicznym, kiedy nieobecne są jeszcze 
objawy kliniczne, daje szansę wyleczenia znacznej grupy pacjentów 
[5, 6]. Jak wynika z doniesień japońskich – prawie połowa chorych 
(według różnych autorów od 45% do 48,6%) leczonych wcześniej 
z powodu płaskonabłonkowego raka przełyku przeżywa 5-letni okres 
obserwacji od diagnozy drugiego, pierwotnego nowotworu [5, 6], 
przy czym rokowanie w nowotworach narządów głowy i szyi jest 
gorsze niż w przypadku innych nowotworów [6]. W badaniu Mo-
toyamy i wsp. w grupie pacjentów, u których drugi pierwotny no-
wotwór został wykryty zanim wystąpiły związane z nim objawy 
kliniczne, 5-letnie przeżycie po jego leczeniu dotyczyło 70,7% cho-
rych. Natomiast w grupie pacjentów, u których na podstawie ob-
jawów klinicznych rozpoznano drugi pierwotny nowotwór, 5-let-
nie przeżycie po jego leczeniu dotyczyło jedynie 17,1% z nich [5].

Celem artykułu było zwrócenie uwagi lekarzy uczestniczących 
w procesie terapii chorych z płaskonabłonkowym rakiem prze-
łyku na konieczność długoletniej ich obserwacji oraz szczegó-
łowe monitorowanie i wykonywanie badań kontrolnych nie 
tylko ze względu na możliwość występowania wznowy miej-
scowej nowotworu oraz przerzutów odległych, lecz również ze 
względu na możliwość pojawienia się pierwotnych nowotwo-
rów synchronicznych i metachronicznych w innych narządach. 
W podsumowaniu chcemy podkreślić, że również w oddziale, 
w którym pracują autorzy artykułu, wystąpiła sytuacja zbyt póź-
nego rozpoznania nowotworu w substytucie przełyku wykona-
nym z żołądka. Przypadek ten został opisany na łamach PPCh 
w lutym 2015. Zmiana, przez jej miejscowe zaawansowanie, nie 
kwalifikowała się do radykalnego leczenia chirurgicznego, co 
zwróciło naszą uwagę na opisany powyżej problem medyczny 
i zachęciło do analizy powyższego tematu.

gionie sprzyja ekspozycja nabłonka w obrębie głowy, szyi, płuc 
oraz przełyku na wspólne karcynogeny [6, 8, 21, 22]. Opisana kon-
cepcja nosi nazwę nowotworzenia polowego „field cancerization”, 
a po raz pierwszy została przedstawiona w 1953 r. przez Slaughtera 
i wsp. [5, 24, 25]. Następnie w 1969 r. Wynder i wsp. zauważyli, że 
palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu ma znaczący wpływ na 
powstanie kolejnych pierwotnych nowotworów w obrębie głowy 
i szyi [26]. Tezę tę potwierdziły później inne badania [6, 23, 27]. 
W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w badaniach nad 
molekularną analizą karcynogenezy w obrębie narządów głowy 
i szyi. Nagromadzenie zmian genetycznych w komórkach nabłonka 
prowadzi do przemiany zdrowej komórki w komórkę nowotworo-
wą, co nosi nazwę nowotworzenia wielostopniowego „multistep 
carcinogenesis”. Wykorzystując badania mutacji genetycznych 
w komórkach guzów nowotworowych, stwierdzono, że część gu-
zów rozpoznawanych wcześniej jako drugi pierwotny nowotwór 
powinna być rozpatrywana jednak jako przerzut nowotworowy. 
Rozpoznając kolejny nowotwór, należy więc rozstrzygnąć, czy ma 
on wspólne klonalne pochodzenie z guzem pierwotnym [28, 29]. 
Posiłkując się badaniami genetycznymi, zaproponowano modyfi-
kację definicji Warrena i Gatesa. Podział – dokonany w zależności 
od lokalizacji anatomicznej zmiany wtórnej – obejmuje guzy w tej 
samej lokalizacji anatomicznej oraz guzy rozwijające się w innych 
lokalizacjach anatomicznych. 

1.  Ta sama lokalizacja anatomiczna – gdy drugi nowotwór rozwija 
się w jamie ustnej lub gardle. 

•	 Wznowa nowotworowa – mutacje genetyczne są 
identyczne.

•	 Drugi guz pola „second field tumor” (SFT) – początkowo 
guzy są genetycznie ze sobą powiązane, ale na późniejszych 
etapach różnicują się. Część markerów genetycznych jest 
podobna, lecz w innych istnieją różnice .

•	 Prawdziwe „SPT”  profile molekularne guzów są całkowicie inne.
 
2.  Inna lokalizacja anatomiczna – gdy drugi nowotwór rozwija się 

w krtani, płucach lub przełyku.

•	 Przerzut – mutacje genetyczne są identyczne.
•	 SFT – część markerów genetycznych jest podobna, lecz 

istnieją różnice w innych markerach.
•	 SPT – profile molekularne guzów są całkowicie odmienne [29].

 
Różnicowanie pomiędzy wznową, przerzutem a odrębnym pier-
wotnym nowotworem powinno brać pod uwagę badanie histopa-
tologiczne oraz tło genetyczne (zwłaszcza w obrębie mutacji biał-
ka p53). Nowotwór rozwija się w wyniku nagromadzenia mutacji 
genetycznych w onkogenach i genach supresorowych [30], a ono 
tworzy podstawę do rozwoju komórki nowotworowej z prawidło-
wej komórki w procesie nazywanym nowotworzeniem wielostop-
niowym (multistep carcinogenesis) [31]. Proces ten obejmuje trzy 
fazy. W fazie początkowej komórka macierzysta nabywa mutację 
genetyczną i formuje „łatę” – klonalną jednostkę zmienionych ko-
mórek – co można rozpoznać na podstawie mutacji w genie TP53 
[32]. Następnie owe klonalne jednostki zmienionych komórek zaj-
mują kolejne obszary, do powstawania których konieczne są kolejne 
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