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STRESZCZENIE:    Częstość przerzutów do otrzewnej w raku jelita grubego wynosi 5%-15% w przypadku przerzutów synchronicznych i aż 40% 
w przypadku wystąpienia wznowy miejscowej.   Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się poprzez skojarzone wykonanie zabie-
gu cytoredukcyjnego w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC). Wyniki takiego leczenia 
są zdecydowanie lepsze i pozwalają na osiągnięcie przeżyć 5-letnich na poziomie 30%-50%.  Zabiegi te wymagają dużego do-
świadczenia w chirurgii jamy brzusznej, są czasochłonne (średni czas procedury chirurgicznej wynosi 6-8 godzin) i obarczone po-
wikłaniami związanymi nie tylko z zabiegiem operacyjnym, ale także podaniem cytostatyku do jamy otrzewnej w podwyższonej 
temperaturze (41,5 st. C).  Chorzy po zabiegu wymagają pobytu na oddziale intensywnej terapii, co jest związane z wystąpieniem 
potencjalnych powikłań spowodowanych rozległością zabiegu, długością procedury chirurgicznej, zastosowaniu chemioterapii 
w połączeniu z hipertermią. Prowadzenie pooperacyjne tych chorych wymaga doświadczenia całego zespołu lekarskiego i pielę-
gniarskiego. Zabiegi cytoredukcyjne w połączeniu z HIPEC   jako wysoce specjalistyczne procedury medyczne powinny być mery-
torycznie ocenione pod kątem korzyści długoterminowych dla chorych i odpowiednio skalkulowane pod względem realnej wy-
sokości refundacji. Jako procedura zalecana w wytycznych Konsultanta Krajowego d.s. Chirurgii Onkologicznej oraz wytycznych 
ESMO, niezbędna jest jej realna wycena i refundacja pokrywająca jej całkowite średnie koszty.
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ABSTRACT:   The incidence of peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer amounts to 5%-15% for synchronous metastases and as much as 
40% in cases of local recurrence. Despite significant advances in pharmacological treatment consisting in introduction of targeted 
medications, prognoses for patients with peritoneal metastases are still unfavorable. Mean survival of these patients undergoing 
palliative treatment is in the range of 6-9 months; overall survival rarely exceeds 2 years upon extensive chemotherapy.  Marked-
ly better results are obtained for cytoreductive surgery combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). This 
treatment offers much better outcomes, leading to 5-year survival rates of as much as 30%-50%. The possibility to achieve such 
outcomes depends on the staging of peritoneal metastases as well as the completeness of macroscopic cytoreduction. The proce-
dures require significant experience in abdominal surgery, are time-consuming (mean duration of the procedure ranging from 6 to 8 
hours) and are burdened by complications that are due not only to the procedure itself but also to the intraperitoneal administration 
of the cytostatic drug at elevated temperature (41.5 °C). However, in patients with metastases limited to the peritoneum the proce-
dure is justified by its outcomes. At the same time, combination of surgical cytoreduction with HIPEC followed by systemic chemo-
therapy offers a radical change in prognosis for patients hitherto qualified for palliative treatment only.
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Przerzuty do otrzewnej (PdO) w raku jelita grubego (RJG) występują 
synchronicznie z guzem pierwotnym u około 5–15% chorych [1–4], 
a u 60% z nich otrzewna jest jedynym miejscem rozsiewu nowotwo-
rowego [3]. Z kolei metachroniczne przerzuty do otrzewnej w tym 
nowotworze stanowią 20–25% wszystkich metachronicznych prze-
rzutów i występują u 40% chorych ze wznową miejscową RJG [1, 5, 6].

Ostatnich kilkanaście lat przyniosło poprawę wyników leczenia zaawan-
sowanego RJG poprzez wprowadzenie nowych leków cytotoksycznych 
oraz terapii celowanej. Jednak mimo tego, wyniki leczenia PdO raka je-
lita grubego były nadal niezadowalające, zaś średnie przeżycie rzadko 
przekraczało 6–9 miesięcy. Złe wyniki leczenia PdO za pomocą che-
mioterapii systemowej związane są także z ograniczoną dostępnością 
leków przeciwnowotworowych podawanych dożylnie ze względu na 
barierę krew-otrzewna. Badania wykonane przez Eliasa [7], Franko [8], 
Verwaala [9] i Mahteme’a [10] wykazały poprawę wyników przeżycia 
chorych z rakiem jelita grubego poddanych zabiegom cytoredukcyj-
nym w połączeniu z HIPEC w stosunku do zabiegu operacyjnego z po-
daniem chemioterapii systemowej (tab. I).

Porównanie wyników leczenia chorych z przerzutami raka jelita grubego 
do otrzewnej poddanych CRS + HIPEC vs chemioterapia systemowa.

PdO są najczęstszą przyczyną niepowodzeń leczenia RJG, kończą-
cych się wodobrzuszem lub/i niedrożnością przewodu pokarmo-
wego. Przyczynia się do tego także problem z wczesnym wykry-
ciem wszczepów nowotworowych na otrzewnej, które są o wiele 
trudniejsze do zdiagnozowania aniżeli przerzuty do wątroby czy 
płuc, gdyż badania obrazowe (tomografia komputerowa, ultra-
sonografia, rezonans magnetyczny) są często trudne do oceny 
w aspekcie drobnych wszczepów. Wykrycie ich w stadium, gdy 
pacjent zgłasza objawy kliniczne (powiększenie obwodu brzucha, 
objawy podniedrożności) rzadko pozwala na skuteczne leczenie, 
które zazwyczaj jest już tylko objawowe.

Rak jelita grubego przebiegający z przerzutami do otrzewnej jest 
uważany za chorobę uogólnioną. Ma to swoje odbicie w klasyfikacji 
TNM wg UICC (Union Internationale Controlee Cancer), zgodnie 
z którą ten stopień zaawansowania jest określony jako cecha M1b 
(przerzuty w więcej niż jednym narządzie lub przerzuty w otrzew-
nej). Mimo że jest to niekorzystny czynnik rokowniczy, to u wyse-
lekcjonowanych chorych można wdrożyć skuteczne leczenie, któ-
rego wyniki są porównywalne z wynikami leczenia pojedynczych 
przerzutów RJG do wątroby [18]. Z drugiej strony leczenie tej gru-
py chorych wyłącznie paliatywnie pozwala na uzyskanie średniej 
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operacyjnego, ilość jednostek przetoczonej krwi oraz ilość wyko-
nanych zespoleń. Co ciekawe ilość usuniętych narządów w obrębie 
jamy otrzewnej nie miała wpływu na długość przeżycia. Autorzy 
zwracają uwagę na wysoką zależność między wynikami leczenia 
a doświadczeniem zespołu uzyskiwanym w miarę ilości wykony-
wanych zabiegów (learning curve – krzywa uczenia).

Praca oceniająca doświadczenie duńskiego ośrodka w Aarhus 
przedstawia grupę 80 chorych z PdO poddanych procedurze CRS 
+ HIPEC z intencją wyleczenia. U 34 z nich punktem wyjścia był 
RJG [9]. Autorzy zwracają uwagę na gorsze wyniki leczenia w po-
równaniu do przedstawionych w pracach holenderskich i francu-
skich [7, 9], aczkolwiek są one zdecydowanie lepsze niż jedynie 
leczenie paliatywne. W aspekcie tej pracy zwracają uwagę polskie 
wyniki leczenia chorych z PdO RJG na porównywalnej ilościowo do 
duńskich grupie chorych [30]. Grupa 36-osobowa stanowiła 32% 
wszystkich pacjentów z PdO leczonych za pomocą CRS + HIPEC 
w Lublinie i Gdańsku (52/111), co jest procentowo porównywalne 
z materiałem duńskim (43%). Zwracają jednak uwagę lepsze wy-
niki leczenia w okresie 3-letnim, co – mamy nadzieję – znajdzie 
także odbicie w najbliższej analizie przeżyć 5-letnich.

Opublikowane wyniki badania belgijskiego [27] przedstawiają dane 
dotyczące 48 chorych., spośród których 36 (75%) miało obecne PdO 
w momencie kwalifikacji do zabiegu z powodu RJG. U 12 z nich 
(25%) nowotwór wywodził się z wyrostka robaczkowego. Mogło 
to mieć wpływ na wysoką przeżywalność pacjentów w badanym 
okresie 3-letnim, gdyż rak wyrostka robaczkowego ma lepsze ro-
kowanie od nowotworów umiejscowionych w innych częściach 
jelita grubego i zazwyczaj jest opisywany jako odrębna jednostka 
kliniczna, wspólnie ze śluzakiem otrzewnej. Autorzy zaobserwo-
wali istotną statystycznie różnicę w przeżywalności chorych z PSI 
< 15 pkt i PSI > 15 pkt, zarówno w odniesieniu do przeżyć całko-
witych, jak i okresu wolnego od wznowy. Do innych czynników 
ryzyka niepowodzenia leczenia zaliczono (na podstawie analizy 
statystycznej) obecność przerzutów w obrębie krezki jelita cien-
kiego, wymagające resekcji odcinkowej tego narządu, pozabrzusz-
ne powikłania pooperacyjne oraz wielkość zmian powyżej 5 cm.

Kolejna praca pochodzi z ośrodka w Pittsburgu (USA) [8] i retro-
spektywnie omawia wyniki leczenia chorych z PdO raka jelita gru-
bego podzielonych na dwie grupy: 67 chorych zostało poddanych 
CRS + HIPEC + chemioterapia systemowa (grupa badana), zaś 38 
z PdO (chorzy bez objawów klinicznych, zoperowani w zakresie 
guza pierwotnego, bez zabiegu całkowitej cytoredukcji) otrzymało 
agresywną chemioterapię systemową (grupa kontrolna). Wyniki 
tej pracy wyraźnie wskazują, że jeśli możliwe jest wykonanie zabie-
gów cytoredukcyjnych w połączeniu z HIPEC, to ta opcja leczenia 
powinna być przede wszystkim brana pod uwagę. Mediana prze-

długości przeżycia wynoszącej jedynie 6–9 miesięcy [19]. Meta-
analiza przeprowadzona przez Cao i wsp. potwierdziła zdecydo-
wanie różnicę w przeżyciach na korzyść leczenia radykalnego (CRS 
+ HIPEC) w stosunku do leczenia paliatywnego (p <0,0001) [20]

W 2003 roku Verwaal i wsp. opublikowali wyniki badania rando-
mizowanego, w którym porównali wyniki leczenia chorych z prze-
rzutami do otrzewnej raka jelita grubego leczonych standardowo 
(chirurgia paliatywna + chemioterapia systemowa) lub poddanych 
zabiegom cytoredukcyjnym i procedurze HIPEC [21]. Badanie to 
wykazało nie tylko lepsze wyniki terapii chorych poddanych le-
czeniu radykalnemu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną 
w hipertermii, ale zwróciło także uwagę na uzyskanie lepszych 
wyników przeżyć u chorych z ograniczonym zakresem zmian 
przerzutowych w otrzewnej oraz w przypadkach, gdy możliwe 
było wykonanie całkowitej makroskopowej cytoredukcji zmian 
nowotworowych. Ponowna ocena wyników leczenia dokonana 
w 2008 roku wykazała 45% 5-letnich przeżyć w grupie chorych po 
HIPEC, u których wykonano całkowitą cytoredukcję (CC-0), przy 
średnim okresie obserwacji wynoszącym 8 lat [9].

Badanie francuskie oceniało wyniki leczenia wyselekcjonowanych 
48 chorych z RJG po zabiegach cytoredukcyjnych i HIPEC [7]. Aby 
stworzyć grupę jednolitą pod względem założonych parametrów, 
chorzy zostali wyselekcjonowani spośród 75 pacjentów leczonych 
w 5 ośrodkach. Do leczenia tym sposobem kwalifikowano tych 
w dobrym stanie ogólnym, bez nasilonych objawów klinicznych, 
w wieku poniżej 66 lat. Stopień zaawansowania PdO oceniano po-
przez zajęcie 4 kwadrantów jamy otrzewnej i dodatkowo mied-
nicy. W trakcie zabiegu, przed HIPEC, podawano dożylnie 5-FU 
i Leucovorin. Wyniki leczenia porównano z wynikami uzyskany-
mi dla chorych z PdO leczonych w tym samym okresie za pomocą 
chemioterapii paliatywnej (standard). Przeżycia 5-letnie w grupie 
badanej obserwowano u 51% chorych, podczas gdy w grupie le-
czonej standardowo, z użyciem nowoczesnych leków przeciwno-
wotworowych, mediana przeżycia wynosiła 24 miesiące. 

Wyniki tego badania są interesujące w aspekcie tych uzyskanych 
w badaniu wieloośrodkowym, w którym ocenie poddano wyniki 
leczenia 523 chorych z RJG z przerzutami do otrzewnej u cho-
rych poddanych CRS i HIPEC [24]. Chorzy ci byli leczeni w 23 
ośrodkach. Całkowite zabiegi cytoredukcyjne (CC-0) wykona-
no u 84% chorych, co – jak wykazała analiza wieloczynnikowa 
– było zasadniczym warunkiem dla uzyskania dobrych wyników 
leczenia. Trzy- i pięcioletnie przeżycia wynosiły odpowiednio 
41% i 27% i były wyraźnie niższe od tych w wyselekcjonowanej 
grupie leczonej w pojedynczym, ale specjalistycznym ośrodku 
[7]. Ze względu na dużą rozbieżność w elementach techniki HI-
PEC autorzy wskazują na potrzebę stworzenia wspólnego stan-
dardu postępowania.

W pracy pochodzącej z innego ośrodka francuskiego analizie pod-
dano wyniki leczenia PdO w różnych jednostkach chorobowych. 
W badaniu znalazł się także materiał 80 chorych z RJG poddanych 
CRS+HIPEC [25]. Przeżycie 3-letnie uzyskano u 60,3% chorych, 
zaś 5-letnie – u 37%. Analiza statystyczna wykazała wysoką kore-
lację długości przeżycia z zaawansowaniem zmian przerzutowych 
w otrzewnej ocenianych według skali PCI, stopniem czystości on-
kologicznej po zabiegu (completness of cytoreduction; CC). Waż-
ną informacją jest korelacja wyników leczenia z aspektami tech-
nicznymi zabiegów cytoredukcyjnych, takimi jak: długość zabiegu 

Tab. I.  Porównanie wyników leczenia chorych z przerzutami raka jelita grubego do 
otrzewnej poddanych CRS + HIPEC vs chemioterapia systemowa.

AUTOR, ROK CRS + HIPEC CHTH SYSTEMOWA PIŚMIEN-
NICTWO

PRZEŻYCIA 2 LATA 
%

5 LAT 
%

MEDIANA 
(M-CE)

2 LATA 
%

5 LAT 
%

MEDIANA 
(M-CE)

Elias 2009 81 51 62,7 65 13 23,9 7

Franko 2010 66 41 34,7 41 5 16,8 8

Verwaal 2008 40 19 22 10 9

Mahteme 2004 60 28 10 5 10
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czas perfuzji. Opracowany konsensus zaleca stosowanie metody 
zamkniętej, podawanie mitomycyny C w dawce 40 mg jako leku 
przeciwnowotworowego, a także: czas perfuzji 60 min, objętość pły-
nu perfuzyjnego 3l, temperatura podawanego płynu 420C [tab. II].

W Polsce wytyczne dotyczące wykonywania procedury HIPEC 
są zawarte w zaleceniach Krajowego Konsultanta Chirurgii On-
kologicznej [26] oraz szeroko opisane przez zespół specjalistów 
zajmujących się tym zagadnieniem [27]. Opracowano następujące 
zalecenia dotyczące leczenia PdO w RJG:

• Kwalifikacja pacjentów: zaawansowanie przerzutów do 
otrzewnej  < 20 pkt. PCI, możliwość wykonania całkowitej 
cytoredukcji (CC-0), stan ogólny chorego powyżej 2 wg 
ECOG. 

• Metoda HIPEC: otwarta lub zamknięta.
• Dobór leków w zależności od rodzaju nowotworu 

pierwotnego, dla RJG zaleca się stosowanie oxaliplatyny lub 
mitomycyny C.

• Temperatura podawanego płynu 41–430C.
• Czas perfuzji – w zależności od rodzaju podanego leku – 

od 30 do 60 minut.

Wytyczne opracowane przez Canadian HIPEC Collaborative Group 
(CHICG) pokrywają się z ogólnie przyjętymi standardami, w tym 
opisanymi powyżej [28]. Autorzy kanadyjscy rozszerzyli swoje 
wytyczne o bardziej szczegółowe informacje dotyczące kwalifika-
cji chorych do zabiegów, takie jak wiek, indeks masy ciała (Body 
Mass Index; BMI) zaostrzając kwalifikacje i warunkując je oceną 
indywidualną. W zaleceniach zwraca uwagę bardzo ostrożne po-
dejście do wykonywania zespoleń w obrębie lewej połowy okręż-
nicy oraz zespoleń z odbytnicą. Są one traktowane jako zespolenia 
dużego ryzyka i autorzy zalecają wyłonienia stomii protekcyjnej. 

Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku PdO RJG zostały 
opracowane początkowo także w wytycznych ESMO (European 
Society of Medical Oncology). Miały one formę bardzo ogólną, ale 
zwracały uwagę na bardzo uważną kwalifikację chorych do tego 
sposobu leczenia, uwzględniającą dobry stan ogólny, ograniczo-
ną postać choroby w obrębie jamy otrzewnej (PCI < 20 pkt.) oraz 
możliwość wykonania całkowitej cytoredukcji. Zalecała się także 
wykonywanie tego sposobu leczenia jedynie w wyspecjalizowanych 
ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie, charaktery-
zujące się m.in. niskim odsetkiem powikłań pooperacyjnych i niską 
śmiertelnością [29]. Ostatnie, aktualne zalecenia ESMO wskazują 

życia uzyskana dla obu grup wynosiła odpowiednio 34,7 miesięcy 
vs. 16,0 miesięcy. Autorzy zwracają jednak uwagę, że grupa kon-
trolna nie była całkowicie kompatybilna z grupą badaną: chorzy 
byli starsi, mieli częściej obecne przerzuty do wątroby i częściej 
obserwowano u nich PdO w momencie kwalifikacji do leczenia. 
Różnice obserwowano także w zakresie stosowania leków przeciw-
nowotworowych stosowanych w chemioterapii systemowej: o ile 
nie stwierdzono różnic w stosowaniu 5-FU i irinotekanu, to już 
stosowanie leków, takich jak: oxaliplatyna, bevacizumab i cetuxi-
mab było częstsze w grupie badanej. We wniosku autorzy zauwa-
żają, że chemioterapia systemowa nie może być traktowana jako 
konkurencja dla dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hi-
pertermii i odwrotnie, ale że oba te sposoby leczenia wzajemnie 
się uzupełniają i powinny być stosowane wspólnie jako elementy 
wielodyscyplinarnego leczenia PdO w raku jelita grubego.

Wnioski pracy autorów amerykańskich potwierdzają autorzy pra-
cy pochodzącej z pięciu ośrodków włoskich [29]. Analizie poddali 
oni wyniki leczenia 146 chorych z PdO RJG, obserwując przeży-
cie 3-letnie i 5-letnie na poziomie odpowiednio 26% i 18%. U 31% 
obserwowano obecność synchronicznych PdO, zaś u 69% meta-
chronicznych, 68% otrzymało wcześniej chemioterapię systemową. 
U większości chorych PCI określono poniżej 20 pkt., ale u 18% le-
czenie wykonano przy PCI > 20 pkt. CC-0 uzyskano u 85%. Wszy-
scy chorzy kwalifikowani do leczenia byli w dobrym stanie ogól-
nym (ECOG 1–2). Dyskwalifikacja od leczenia dotyczyła wieku > 
76. roku życia, złego stanu ogólnego i braku możliwości wykona-
nia cytoredukcji w obrębie jamy otrzewnej. Analizując materiał 
kliniczny w zestawieniu z wynikami leczenia, należy stwierdzić, 
że dość niejednolity dobór chorych w całkowitym zestawieniu nie 
pozwala na wyciągnięcie wiążących wniosków, ale potwierdza in-
formacje uzyskane z innych opracowań.

Zabiegi cytoredukcyjne są obarczone powikłaniami wynikający-
mi z zakresu operacji, długości procedury chirurgicznej i HIPEC 
i wielu innych czynników. Wyniki leczenia są ściśle związane z do-
świadczenie ośrodków wykonujących te zabiegi. Zaleca się więc 
wykonywanie zabiegów CRS + HIPEC w ośrodkach mających duże 
doświadczenie i wykonujących te zabiegi na co dzień, co pozwala 
zarówno maksymalnie ograniczyć powikłania pooperacyjne, jak 
i uzyskać najlepsze wyniki leczenia [31, 32]. 

Zalecenia w odniesieniu do leczenia przerzutów raka jelita 
grubego w wytycznych narodowych i ESMO
Liczne prace i badania prowadzone przez ostatnie 20 lat, dotyczą-
ce leczenia skojarzonego przerzutów do otrzewnej różnych nowo-
tworów, w tym raka jelita grubego, doprowadziły do ujednolicenia 
metod postępowania leczniczego. Dotyczy to zarówno kwalifikacji 
chorych, oceny śródoperacyjnej, zakresu wykonania zabiegu ope-
racyjnego oraz leczenia skojarzonego, jakim jest dootrzewnowa 
chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC).

Analiza standardów postępowania leczniczego – dokonana wspól-
nie przez zespoły terapeutyczne zrzeszone w The American So-
ciety of Peritoneal Surface Malignancies (ASPSM) – zaowocowała 
opracowaniem wspólnych wytycznych dotyczących procedury HI-
PEC w raku jelita grubego [25]. Oceniane były parametry metody 
HIPEC, takie jak: rodzaj metody (otwarta, zamknięta), tempera-
tura podawanego płynu, objętość płynu perfuzyjnego, rodzaj sto-
sowanych leków przeciwnowotworowych i ich dawkowanie oraz 

Tab. II. Wyniki leczenia chorych z PdO RJG.

BADANIE DATA LICZBA 
PACJENTÓW

PRZEŻYCIE

3 LATA 5 LAT

Verwaal [9] 2008 54 57% 45%

Elias [7] 2009 48 81% 51%

Elias [16] 2010 523  41% 27%

Desantis  [17] 2015 80 60,3 37,0

Iversen [24] 2013 34 47% 38%

Hompes [20] 2012 48 85% b.d.

Franco [10] 2010 67 45% 25%

Cavaliere [21] 2011 146 26% 18%

Polkowski, 
Jastrzębski [19] 2014 36 72%



37POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (5), 34-41

praca poglądowa / review article

sunku do chorych, których leczono jedynie chemioterapią sys-
temową. Autorzy stwierdzili znaczącą statystycznie różnicę na 
korzyść wyników leczenia chorych po CRS + HIPEC + Chth. 
systemowa (średnie przeżycie 34,7 miesięcy vs 16,8 miesięcy; 
p < 0,001). Podsumowując wyniki badania, autorzy stwierdzają 
korzyść z zastosowania nowoczesnych leków przeciwnowotwo-
rowych (irinotekam, oxaliplatyna, bewacizumab) w stosunku do 
5-FU w chemioterapii systemowej u chorych z przerzutami do 
otrzewnej RJG, szczególnie w połączeniu z CRS + HIPEC. Oce-
niając wyniki leczenia, autorzy podsumowują, że chemiotera-
pia systemowa i HIPEC nie są procedurami konkurencyjnymi 
a uzupełniającymi się w leczeniu chorych z tym stopniem za-
awansowania choroby.

Kwalifikacja do zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC 
w przerzutach raka jelita grubego do otrzewnej
O ile obecność przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego jest 
wskazaniem do zastosowania zabiegów cytoredukcyjnych i HI-
PEC, o tyle odpowiednia kwalifikacja chorych jest kluczem do 
uzyskania oczekiwanych wyników leczniczych. W zaleceniach 
krajowych i zagranicznych przedstawionych powyżej podane są 
ogólne wskazania odnośnie doboru chorych. Wynikają one z do-
świadczenia zespołów wykonujących ten sposób leczenia oraz 
analizy piśmiennictwa. 

Do najważniejszych elementów kwalifikacji chorych do zabiegów 
CRS + HIPEC należą:

• wykluczenie innych niż dootrzewnowe przerzutów 
odległych(a)

• dobry stan ogólny chorego (wg skali Karnofsky’ego > 70 
pkt.)

• wiek < 70. roku życia(b)
• zaawansowanie przerzutów do otrzewnej ocenione według 

skali PCI < 20 pkt.(c)
• możliwość wykonania makroskopowo całkowitej 

cytoredukcji (CC-0)
(a) – poza operacyjnymi przerzutami do wątroby (nie więcej niż 3)
(b)  – dobór indywidualny, w niektórych przypadkach do 75. roku 

życia
(c) – według niektórych autorów < 15 pkt.

Kwalifikacja chorych z PdO na podstawie powyższych elemen-
tów pozwala na wstępną ocenę możliwości wykonania zabiegu 

zabiegi cytoredukcyjne w połaczeniu z HIPEC jako metodę, która 
powinna być stosowana coraz powszechniej, określając jej stoso-
wanie jako „będące na granicy bycia standardem“ [30].

Chemioterapia systemowa jako uzupełnienie leczenia 
chorych poddanych zabiegom cytoredukcyjnym i HIPEC
W badaniu Waite’a i wsp. [31] ocenie poddano 16 badań spełniają-
cych zadane kryteria, z których część dotyczyła zarówno chemio-
terapii neoadiuwantowej, jak i adiuwantowej. W 7 z nich, dotyczą-
cych chemioterapii neoadiuwantowej, nie obserwowano poprawy 
wyników po jej zastosowaniu, zaś w jednym z nich stwierdzono 
wręcz pogorszenie rokowania. Czternaście badań dotyczyło sto-
sowania chemioterapii adiuwantowej. Nie stwierdzono w nich 
ewidentnej poprawy wyników leczenia po wykonaniu zabiegów 
CRS i HIPEC. Autorzy stwierdzają w podsumowaniu, że zasto-
sowanie chemioterapii uzupełniającej może wpływać na popra-
wę wyników leczenia w grupie chorych z przerzutami do otrzew-
nej w raku jelita grubego poddanych zabiegom cytoredukcyjnym 
i HIPEC, lecz ocena jej skuteczności wymaga prowadzenia badań 
randomizowanych.  

Badanie Devilee’a i wsp. [32] opublikowane w 2016 roku przed-
stawia wyniki leczenia 91 chorych z synchronicznymi przerzu-
tami do otrzewnej, u których wykonano cytoredukcję CC-0/1 
w połączeniu z HIPEC. Dwudziestu pięciu z nich (28%) otrzy-
mało przed zabiegiem chemioterapię. W 96% zastosowano sche-
maty FOLFOX lub CAPOX. U 7 chorych podano dodatkowo 
bewacizumab. U pacjentów tych obserwowano zmniejszenie 
zaawansowania ocenianego badaniami obrazowymi (TK, MRI 
lub PET) na podstawie klasyfikacji PCI. Trzyletnie przeżycia 
u chorych, którzy otrzymali przed zabiegiem chemioterapię sys-
temową wynosiło 89% w porównaniu do 50% chorych, którzy 
otrzymali chemioterapię adiuwantową (p < 0,01). Na podsta-
wie wyników badania autorzy stwierdzają, że chorzy, u których 
wykonano chemioterapię systemową i uzyskano zmniejszenie 
stopnia zaawansowania zmian przerzutowych w otrzewnej, mają 
lepsze wyniki leczenia po wykonaniu CRS + HIPEC w porów-
naniu z chorymi, którzy chemioterapię systemową otrzymali 
po zabiegu operacyjnym.

Z kolei badanie Franko i wsp. [8] oceniało wyniki leczenia cho-
rych z przerzutami raka jelita grubego do otrzewnej poddanych 
chemioterapii systemowej po zabiegu cytoredukcyjnym w sto-

Tab. III. Zalecenia dotyczące leczenia chorych z PdO RJG.

WYTYCZNE USA [25] POLSKA [27] KANADA [28]

Metoda HIPEC Zamknięta Otwarta, zamknięta Otwarta, zamknięta

Cytostatyk, dawkowanie i czas perfuzji Mitomycyna C,40 mg 90 min. Mitomycyna, 10 mg/l płynu, 60–90 min. 
Oxaliplatyna, 460 mg/m2, 30 min.

Mitomycyna C, 40 mg  60-90 min. 
Oxaliplatyna – 460 mg/m2, 30 min.

Temperatura płynu perfuzyjnego 420C 41–430C 430C

Kwalifikacja do zabiegu cytoredukcyjnego i HIPEC

ECOG b.d. 0,1 0,1

BMI b.d. poniżej 40 poniżej 40

Wiek b.d. poniżej 65 lat (66–74 lat – ocena indywidualna) poniżej 70. r.ż.

PCI b.d. poniżej 20 pkt. poniżej 20 pkt.

CC b.d. 0 0

Ocena PSDSS b.d. b.d. zalecana
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Zabieg cytoredukcyjny w chirurgii przerzutów raka jelita 
grubego do otrzewnej
Warunkiem uzyskania dobrego efektu terapeutycznego w przy-
padku przerzutów raka jelita grubego do otrzewnej jest nie tylko 
odpowiednia kwalifikacja chorych, ale także – i przede wszystkim 
– możliwość wykonania radykalnego makroskopowo zabiegu cy-
toredukcyjnego [9, 37–39].

Na początku zabiegu operacyjnego, po otwarciu jamy brzusznej, 
należy dokonać oceny stopnia zaawansowania PdO na podstawie 
skali PCI oraz ocenić możliwość wykonania zabiegu. Zakres za-
biegów cytoredukcyjnych zależy od zaawansowania przerzutów 
w otrzewnej ściennej i trzewnej. Dla uzyskania radykalności zabiegu 
niezbędne może być wykonanie operacji w zakresie wycięcia [40]:

• otrzewnej ściennej (otrzewnej pokrywającej przeponę 
po stronie prawej i lewej, otrzewnej ściennej, otrzewnej 
pokrywającej dno miednicy oraz prawy i lewy dół 
biodrowy),

• sieci większej i mniejszej,
• okrężnicy – częściowego lub całkowitego, 

przy jak najmniejszym narażeniu chorego na powikłania związane 
z leczeniem, w stosunku do oczekiwanych korzyści wynikających 
z tego typu postępowania terapeutycznego. W celu dokładniejsze-
go określenia możliwości uzyskania dobrych efektów leczniczych 
coraz częściej stosuje się skalę PSDSS [33, 34, 35]. Obejmuje ona 
informacje, które można uzyskać przed podjęciem decyzji o za-
biegu operacyjnym. Należą do nich: 
1)  ocena kliniczna pod kątem objawów związanych z obecnością 

przerzutów wewnątrzbrzusznych, 
2)  stopień zaawansowania przerzutów do otrzewnej wg skali PCI, 

ocenianej na podstawie badań obrazowych (ryc. 1), 
3)  ocena parametrów histopatologicznych guza pierwotnego.

Określenia stopnia zaawansowania według tej skali polega na su-
mowaniu punktów przypisanych do każdego z ocenianych para-
metrów. Na tej podstawie wyróżniamy 4 stopnie zaawansowania, 
do których przypisano wartości rokownicze, określone na pod-
stawie badań klinicznych. W zaleceniach zwraca się uwagę, że do 
zabiegów CRS + HIPEC powinno się kwalifikować chorych w I–
III stopniu zaawansowania według PSDSS. Wykonywanie tych 
zabiegów u chorych w IV stopniu zaawansowania nie ma uzasad-
nienia klinicznego [34].

Następnym, podstawowym, elementem klinicznym kwalifikacji 
chorych z PdO jest ocena stopnia zaawansowania według skali 
PCI (Peritoneal Cancer Index) (Ryc. 1). Wszystkie obecne wytycz-
ne wyznaczają zaawansowanie ograniczone do 20 pkt. według tej 
skali jako graniczne do wykonania zabiegów cytoredukcyjnych 
i HIPEC. Chorzy z zaawansowaniem powyżej 20 pkt. nie odno-
szą korzyści terapeutycznych z takiego postępowania lecznicze-
go, zaś są niepotrzebnie narażani na powikłania związane zarów-
no z procedurą chirurgiczną, jak i chemioterapią dootrzewnową 
w hipertermii. Zależność wyników leczenia i długość przeżycia 
jest liniowa w stosunku do stopnia zaawansowania PdO według 
skali PCI [36]. Niektórzy autorzy postulują ograniczenie wskaza-
nia kwalifikacyjnego do leczenia do 15 pkt [20], jednak wszystkie 
obecne zalecenia, w tym także polskie, jako kryterium graniczne 
wyznaczają 20 pkt.

Tab. IV. Ocena wskaźnika PSDSS (Peritoneal Surface Disease Severity Score).

OCENA KLINICZNA PCI OCENIANE NA PODSTAWIE BADAŃ OBRAZOWYCH (LUB W TRAKCIE LAPAROTOMII) OCENA PARAMETRÓW HISTOLOGICZNYCH GUZA

BRAK OBJAWÓW
0 pkt

PCI < 10
1 pkt

G 1-2, N (-), L (-), V (-)
1 pkt

OBJAWY O ŚREDNIM NASILENIU 
1 pkt

PCI 10–20 
3 pkt

G2 i przynajmniej jedno z: N+, L+, V+
3 pkt

OBJAWY O DUŻYM NASILENIU
6 pkt

PCI > 20
7 pkt

Każdy G3 
Każdy sygnetowatokomórkowy
9 pkt

Objaśnienia:
OBJAWY O ŚREDNIM NASILENIU: umiarkowane wodobrzusze, kontrolowane bóle brzucha, utrata masy ciała < 10%.
OBJAWY O DUŻYM NASILENIU: niedrożność, objawowe wodobrzusze, źle kontrolowane bóle brzucha, utrata wagi > 10%.
N – przerzuty do węzłów chłonnych: (-) nieobecne, (+) obecne
L – naciekanie naczyń limfatycznych: (-) nieobecne, (+) obecne
V – naciekanie naczyń krwionośnych: (-)nieobecne, (+) obecne

Ocena punktowa Stopień zaawansowania wg skali PSDS

2–3 I

4–7 II

8–10 III

> 10 IV

Ryc. 1. Klasyfikacja Sugerbakera przerzutów do otrzewnej (PCI – Peritoneal Cancer Index).
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bytnicą, zaleca się wykonanie ileostomii protekcyjnej. Schemat 
dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii przed-
stawiono na rycinie 2.

Dootrzewnowa chemioterapia okołooperacyjna (EPIC)  
po zabiegu CRS i HIPEC
W niektórych ośrodkach stosuje się chemioterapię dootrzew-
nową w okresie pooperacyjnym poprzez pozostawione w jamie 
otrzewnej dreny (Early Postoperative Intraperitoneal Chemo-
therapy; EPIC) [39, 41]. W 2–6 dniu po zabiegu dootrzewnowo 
podawany jest cytostatyk 5-fluorouracyl w dawce 500–650 mg/
m2 z 50 mEq dwuwęglanu sodu. Dane dotyczące korzyści tera-
peutycznych skojarzenia CRS + HIPEC + EPIC nie są jedno-
znaczne i mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników [39, 
41, 45]. Podkreśla się jednak większą ilość powikłań w stopniu 
III/IV związanych z zastosowaniem EPIC [45]. Obecnie więk-
szość ośrodków nie wykonuje po zabiegach cytoredukcyjnych 
i HIPEC dodatkowo procedury EPIC.

PODSUMOWANIE 

Liczne badania nad efektywnością leczenia chorych z przerzutami do 
otrzewnej, w tym także w raku jelita grubego, wskazują, że przerzuty 
te powinny być traktowane raczej jako regionalne niż uogólnione. 

Zastosowanie zabiegów cytoredukcyjnych w połączeniu z dootrzew-
nową chemioterapią w hipertermii prowadzi do poprawy wyników 

• górnej części odbytnicy,
• śledziony,
• części ściany pęcherza moczowego,
• pęcherzyka żółciowego,
• miąższu brzegu wątroby,
• torebki wątroby,
• macicy i jajników u kobiet,
• brzegu żołądka.

W trakcie zabiegu w wielu przypadkach niezbędne jest wyłonienie 
kolostomii lub ileostomii, o czym należy poinformować pacjenta 
przed zabiegiem operacyjnym. Zaleca się wykonanie nie więcej 
niż dwóch zespoleń jelitowych ze względu na wprost proporcjo-
nalną ilość powikłań. W przypadku zespolenia jelita grubego lub 
cienkiego z odbytnicą zaleca się wykonanie ileostomii protek-
cyjnej. Ze względu na możliwe powikłania wynikające z zakresu 
operacji niezbędne jest ocenienie możliwości wykonania całego, 
radykalnego zabiegu przed jego rozpoczęciem. Zabiegi cytoreduk-
cyjne są trudne techniczne i czasochłonne – średni czas zabiegu 
wynosi 6–8 godzin.

W trakcie zabiegu należy zwrócić uwagę na położony w obrębie 
miąższu wątroby odcinek więzadła obłego, gdzie może być obec-
ny przerzut raka. Niezwykle ważna jest ocena krezki jelita cien-
kiego – jej naciekanie bardzo często jest przeciwwskazaniem do 
wykonania zabiegu operacyjnego, ze względu na brak możliwości 
uzyskania całkowitej cytoredukcji [39, 41]. 

Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii 
(procedura HIPEC)
Po wykonaniu zabiegu cytoredukcyjnego zakładane są dreny do-
prowadzające i odprowadzające płyn perfuzyjny. Jest to zazwyczaj 
roztwór soli fizjologicznej (w przypadku stosowania mitomycyny 
C) lub 5-procentowy roztwór glukozy (przy podawaniu oxalipla-
tyny ). Dawkowanie leków przedstawiono w tabeli V. 

Dodatkowo do jamy otrzewnej zakładane są termometry, których 
zadaniem jest mierzenie temperatury w miednicy, podprzepono-
wo oraz śródjelitowo.

Zabieg można wykonać jedną z dwóch technik: techniką otwar-
tą (tzw. techniką Koloseum) lub techniką zamkniętą, w której 
powłoki jamy brzusznej zaszywa się ostatecznie lub na czas 
perfuzji.

Płyn perfuzyjny podaje się w ilości około 3l. Po wypełnieniu jamy 
otrzewnej i uzyskaniu temperatury terapeutycznej – 41–420C 
(430C w drenie doprowadzającym) [38] – podaje się do krążące-
go płynu cytostatyk. Czas perfuzji wynosi 30 min ( oxaliplatyna) 
lub 60–90 min (mitomycyna C). Zastosowanie dootrzewnowe 
cytostatyków w dawkach terapeutycznych pozwala na uzyskanie 
wielokrotnie większego stężenia leku w jamie otrzewnej niż po 
podaniu dożylnym.

Następnie płyn z cytostatykiem jest usuwany przez dreny odpro-
wadzające i podaje się czysty roztwór soli fizjologicznej w celu 
przepłukania jamy otrzewnej z resztek cytostatyku. Płyn ten tak-
że jest usuwany. Po wykonaniu perfuzji wykonywane są zespole-
nia w obrębie przewodu pokarmowego (zespolenia wykonuje się 
PO perfuzji, a nie PRZED nią). Jeśli tworzy się zespolenie z od-

Ryc. 2. Schemat wykonania dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii.
(Za pozwoleniem i dzięki uprzejmości firmy RanD, Modena, Włochy).

Tab. V.  Leki przeciwnowotworowe stosowane w procedurze HIPEC w leczeniu 
przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego.

NAZWA LEKU DAWKA CZAS PERFUZJI (MIN) PIŚMIENNICTWO

Mitomycyna C 10 mg/m2 60 [40, 43]

Mitomycyna C 15 mg/m2 (*) 60 [39]

Mitomycyna C 40 mg 90 [25]

Mitomycyna C 10 mg/L 60-90 [27, 28]

Oxaliplatyna 460 mg/m2 (*) 30 [27, 28, 41]

Cisplatyna 
Mitomycyna C

25 mg/m2 
3,3 mg/m2/l

60 [42]

(*) w połączeniu z dootrzewnową okołooperacyjną chemioterapią (Early 
Postoperative Intraperitoneal Chemotherapy; EPIC)
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Warunkiem uzyskania jak najlepszych wyników leczenia przerzu-
tów do otrzewnej jest odpowiednia kwalifikacja chorych oraz moż-
liwość wykonania zabiegu całkowitej cytoredukcji. Maksymalne 
zaawansowanie – pozwalające na uzyskanie zarówno makrosko-
powej doszczętności, jak i pozytywnych wyników leczenia – to 20 
pkt. wg skali PCI (Peritoneal Cancer Index). Dootrzewnowa che-
mioterapia perfuzyjna w hipertermii (HIPEC) może być wykonana 
zarówno metodą otwartą, jak i zamkniętą. Najczęściej stosowane 
leki przeciwnowotworowe używane w procedurze HIPEC to mi-
tomycyna C (w dawce 40 mg/l lub 35 mg/m2) oraz oksaliplatyna 
(w dawce 460 mg/m2) [38].

przeżywalności w wyselekcjonowanej grupie chorych w stosunku 
do samej chemioterapii systemowej [7, 8, 9]. Z kolei obecność prze-
rzutów do otrzewnej w przypadku współistnienia przerzutów odle-
głych o innej lokalizacji jest negatywnym czynnikiem rokowniczym, 
także w przypadku zastosowania chemioterapii systemowej [45, 46]

Chemioterapia systemowa nie jest leczeniem konkurencyjnym, 
lecz powinna być rozważana jako uzupełnienie leczenia chirur-
gicznego i HIPEC, jako chemioterapia adiuwantowa [8], jednak jej 
skuteczność w leczeniu przerzutów do otrzewnej w skojarzeniu 
z CRS + HIPEC wymaga dalszych badań randomizowanych [31, 32].  
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