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Jok przedstowio siq epidemiologio roko jelito
grubego w Polsce?
Generalnie palrzqc na ilo56 zachorowai, rak jelita jesl
wSr6d chor6b nowotworowych w polskiej populacji na
drugim miejscu Na pierwszym miejscu jest rak pluca,

Chorujq czq6ciel kobiety czy mqhczyini?
Rak jelita grubego dotyczy 12 proc, mq2czyzn i 10 proc.
kobiet chorych na nowotwory

Czy done epidemiologiczne dlo Polski
sq odzwierciedleniem donych dlo kroj6w
wysokorozwiniqtych ?

W zasadzie tak, Rak jelita grubego jest chorobq cywili-
zacyjnq W Polsce czgstoSc zachorowai wzrasta od lat,
mniej wiqcej o 2,5 proc rocznie, Podobnie jest w kra-
jach Europy Zachodniej i w USA, choc w ostatniej de-
kadzie ta tendencja ulega tam pewnemu oslabieniu.
Profilaktyka (w tym badania przesiewowe), na ktorq
w krajach wysokorozwiniqtych ktadzie siq duzy nacisk,
przynosi wymierne efek[y Przede wszystkim spada
umieralnoSc z powodu raka jelita grubego,

U nas co trzeci pacjent w chwili rozpoznania ma ju2
przerzuty. Dynamika rozwoju tego no-
wotworu w Polsce nalezy do na1wy2-

szych w Europie Bardzo istotne jest
wiqc zaangazowanie spoleczefistwa,
lekarzy i decydent6w w profilaktykq,
aby wykryc zmiany w lazie, gdy cho-
roba jest do wyleczenia, Kazdy, k1o

skohczyf 50 lat, powinien profilaktycz-
nie zglosic siq na badanie, gdyz naj-
wazniejszym czynnikiem ryzyka roz-

woju tego nowotworu jest wiek, frzeba
pamiqtac, ze rak jelila grubego przez
lala nie daje zadnych objawow

RAKJELI GRUBEGO

JEST CHOROBA

CYWILIZACYJN4.
W POLSCE CZESTOSC

ZACHOROWAN
WZRASTA OD L

MNrEJ WTECEJ O 2,5
PROC. ROCZNIE.

w a2ny Zw I aszc,za czas r ozp o czqci a I e cze n i a c h i r u r g i cz-
nego i potem leczenia uzupelniaj4cego

R6znice miqdzy zachorowalno6ciq a umieralnoSciq
powinny byi mniejsze. W tym zakresie ewidentnie od-
stajemy od kraj6w wysokorozwinigtych, Tam wyleczal-
noSc wynosi 50 proc.

Du2o czqS( pocjent6w trofio do onkologo
w zoowonsowonym stodium choroby. Kiedy
moiliwe jest u nich leczenie rodykolne?
W przypadku raka jelita grubego mo2emy my6lec o le-
czeniu radykalnym nawet, gdy u danego chorego sE
przerzuly do wqtroby, Jest to jedyna choroba, w kt6rej
kom6rki nowotworowe z jelita grubego bezposrednio
,,przerzucaj7siq" do wqtroby. Obecnoric zmian przerzu-
towych wwqtrobie nie Swiadczy oIym,2e kom6rki prze-
rzutowe sE juzlak2e w innych narzqdach, jak w innych
typach nowotwor6w (np rak prostaty, rak piersi, plu-
ca), Obecno6c przerzulow w wqtrobie Swiadczy o tym,
ze kom6rki nowotworowe przewqdrowaly z krwia, przez
caly organizm i mogty osiq6c w dziesiqtkach ro2nych
miejsc. W przypadku raka jelita grubego jest inaczej,
gdyz cala krew splywa z obszaru jelita bezpo6rednio

do wqtroby, Wqtroba jest wigc pierw-
szym filtrem. Przerzuly w wqtrobie nie
^-^^^--i^ r^ i i^ ^h^,^h^ i^^l i.. , ^"-^vLt tawLalq rvLt Lv wt rvtuud juDt )u/ lJt Ly-
wlekla Tych chorych mozna wyleczyc,
przeprowadzajqc u nich radykalny za-
bieg operacyjny skojarzony z lecze-
nrem systemowym

Jok duiel czQ6ci pocjent6w to
dotyczy?
Nie jesl to jakis bardzo duzy odsetek
chorych, ale jest on coraz wiqkszy,
gdyz mamy coraz lepsze mozliwoSci

lm wczeSniej nowotw6r wykryty, tym wiqksze
szonse no Prze?ycie?
OczywiScie, takze na trwate wyleczenie.

Joki odsetek poclent6w u nos moie miei dziS
nodzieiq no wyleczenie?
W Polsce rocznie jest 14 600 nowych przypadkow za-
chorowania na raka jelita grubego I ponad 10 000 zgo-
now, To pokazuje, ze tak napravrde jest iyiko okoto 5OOO

chorych, u kt6rych udaje siq ten no,',,c-',',,o. '.,!yleczyA.

Czy to wyniko ze zbyt p6inej diognostyki?
Miqdzy innymi, ale przyczyn jes: ,', :: r-ak stviado-
moSci znaczenia i utrudniony dosr--: 13 ,',,.151_.,',161ig

przesiewowych badan prolila<.'. :7-' ; -' .:- _: "-ino-
Sci w dostqpie do leczenia ta... - =- - =. - _:_. )^ ..(-
oiczneno Tr rurielesiczmienilo S: -t,,,: _:_-- - .=z,_tl-

taty mog4 byc coraz lepsze lt, c,:--.:.-= : r :-:-,.:h
jest dtugo6d procedur, gdyz .'..:_.:.- - :---: ila -:
w czasle, a azas w chorobte nc ," : -,,, :': : ::, a-_'aza

leczenia systemowego, czyli chemioterapii, i coraz wiqk-
sze umiejgtnoSci w zakresie leczenia operacyjnego

Przechodzqc do pocjent6w, u kt6rych leczenie
rodykolne nie jest moiliwe i chorobo bqdzie
toworzyszyi im do ostotnich dni, co momy im
obecnie w Polsce do zooferowonio?
Proponujemy pacjentom leczenie systemowe o zalo2e-
niu paliatywnym, czylt leczenie przewlekie, Choroba jest
przewlekla, w stadium zaawansowanym jest chorobq
nieuleczalnq. Podajemy leki i obserwujemy, jak chory na
nie reaguje, OczywiScie, bardzo wazne jest, czy pacjent
jest w takim stanie ogolnym,2e mo2e przezlo leczenie
przebrn4c.

Jok dlugo moie trwoi tokie leczenie?
Dekadg temu m6wiliSmy o 10 miesiqcach, Obecnie
w oparciu o leki, kt6rymi dysponujemy, zaczynamy zde-
cydowanie przekraczae dwa lata, Zmierzamy w kierun-
ku osiqgniqcialrzech lat Tak wiqc w tej chwili mowimy
luz o lrzykrolnym wydluzeniu zycia tych chorych, t
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t Jokq korzy!c przynosi im oferowono w Polsce
teropio?
Przede wszystkim wydiuzenie 2ycia, o czym juz mowi-

lem, W wiqkszo6ci przypadkow udaje sig spowolnic po-

stqp choroby i zapewnic chorym w miarq dobrq jako5i

zycia. Choroba nowotworowa jest nadal aktywna, ale

mniej agresywna, postgpuje powoli. W leczeniu palia-

tywnym tak samo wazne jest wydtuzenie zycia' iakza-
pewnienie jego jako6ci, Przecie2 nie mialoby to sensu,

gdyby chorzy leczeni chemioterapeutycznie nie wycho-

dzilt z lozka.
Inna jest sytuacja, gdy mamy szansQ wyleczenia.

Wtedy decydujemy siq, gdy Irzeba' nawet na bardzo

agresywne leczenie, gdy2 moze ono dac szansQ calko-

witego wyleczenia, W leczeniu paliatywnym takiej opcji

nie ma, wiqc zaczynamy naiczq6ciej o wiele delikatniej

i zwracamy bacznq uwagq na jakoSc zycia chorego

Zalezy nam wtedy przede wszystkim na kontrolowaniu

choroby, zeby nie rozwijala siq albo rozwiiala sig bardzo

powoli, ale 2eby chory mogt jednocze6nie normalnie

funkcjonowac.

grubego odpowiodoiq stondordom
europejskim?
Nie w kazdym przypadku mamy mozliwo6ci stosowania

odpowiednich lek6w na okreSlonych etapach choroby Po

prostu dostgpnoSc do niektorych innowacyjnych lek6w

nie jest taka, jakiej by6my oczekiwali. Mozliwo6i eskala-

cji agresywno6ci terapii, kojarzenia ze sobq lek6w cyto-

toksycznych z lekami ukierunkowanymi molekularnie jest

u nas ograniczona, co dla pacient6w jest niekorzystne

Przydataby siq tu wigksza elastyczno6c w podejSciu do

stosowania innowacyjnych lek6w na okre6lonych etapach

leczenia ze strony platnika, czyli NFZ, W bogatszych kra-

jach funkcjonuje to sprawniej i lepiej.

Osiqgniqciem ostotniei dekody iest coroz

Jokie znoczenie moiq dziS w leczeniu
zoowonsowonego roko ielito grubego leki
celowone?
Leki celowane poprawiajq efektywnoSc klasycznej che-

mioterapii, sq najczqSciel z ni4 kojarzone. Zwiqkszaiq

aktywno6c i efektywno6c chemioterapii, w wyniku cze-
go czgsciej obserwuje siq wyra2ne odpowiedzi na le-

czenie systemowe. Leki ukierunkowane molekularnie

mogq byi - i sq - stosowane tez samodzielnie, co roz-

szerza opcje leczenia. lm wiqkszy jest wybor lekow, tym

skuteczniej mo2na dostosowai terapig do potrzeb kon-

kretnego pacjenta. W raku jelita grubego leczenie prze-

wlekle jest leczeniem etapowym, Stosuje siq tu z reguly

terapiq opartq na skojarzeniu dwoch lekow, a tv sytu-

acji, gdy komorki nowotworowe uodparnlalq siQ na dany

schemat leczenia farmakologicznego, wymieniarny ieki
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i kojarzymy je w innej konfiguracji. To stwarza mozliwo-

6ci stosowania sekwencyjnego leczenia systemowego
(kilka linii chemioterapii),

w Polsce?
W Polsce leki ukierunkowane molekularnie wykorzysty-
wane sq w ll i lll linii leczenia. W przypadku przeciwciala

o dziaianiu antyangiogennym mozemy je stosowac wy-

lqcznie w ll linii terapii Natomiast w lll linii leczenia sto-

sowane sq przeciwciala anty-EGFR wyl4cznie w formie

monoterapii, czyli samodzielnego stosowania tych le-

k6w, bez mozliwo6ci koiarzenia z chemioterapiq.

Czy zostosowonie leku onty-EGFR w ostotnich
linioch leczenio, gdy pocient iest iu2

ef ekt terop euty czny, rzeczryificae .iest

obowiqzuje w Polsce?
Nie mozna stwierdzic, ze jest to najkorzystniejsza opcja'
co jednak nie oznacza, ze jest to opcja niekorzyst-

na. W momencie wyczerpania wszystkich mozliwo6ci

klasycznej chemioterapii, wielu chorych na raka jeli-

ta grubego jest w bardzo dobrym stanie sprawnosci

Dysponujemy dobrq diagnostykq obrazowq i jeste6my

w stanie szybko stwierdzic, czy stosowane u danego

chorego leki dziatajq, czy iu2 przestajq dzialac. U wielu

chorych w dobrym stanie og6lnym, u ktorych nie dziala
juz klasyczna chemioterapia, zastosowanie przeciwcial

anty-EGFR pozwala ustabilizowac proces nowotworo-

wy i poprawia rokowanie, Generalnie, mozliwo6c sto-

sowania przeciwcial monoklonalnych anty-EGFR w lll
linii leczenia w przypadku wielu chorych jest postQpo-

waniem optymalnym. Jednak, co warte podkreSlenia'

w niektorych przypadkach wskazane byloby zastoso-

wanie tych lekow na wczeSniejszym etaple. Jest to led-
nak, w ramach obowiqzujqcego programu lekowego,

na dzieri dzisiejszy niemozliwe,

pociento. Co to oznoczo?
Przede wszystkim zadne leki stosowane w terapii raka

lelita grubego nie sq w peini terapiami spersonalizo-
wanymi Coraz precyzyjniej dobieramy leki dla dane-
go pacjenta, W przypadku przeciwciai anty-EGFR wie-

my, u kt6rych chorych leki te nie bgdq dzialaly (chorzy

z obecnoSciq mutacji genow RAS w kom6rkach raka je-

lita grubego), Nie wiemy jednak, dlaczego u wielu cho-
rych, u kt6rych nie stwierdza sig tych mutacji, leki te nie

dzialaja,. Nie jest to wiqc jeszcze w pef ni terapia sperso-

nalizowana, bowiem dziata jedynie u czq6ci prawidlowo

wyselekcjonowanych chorych,



W przypadku terapii anty-EGFR rola oznaczania bio-
logicznych markerdw jest wrqcz kluczowa. pozwata zt-
dentyfikowac chorych, klorzy na pewno nie odniosq
korzy6ci z tego rodzaju leczenia, | )eszcze wyrazniej
m6wiqc: pozwala zidentyfikowac chorych, u ktorycn ro
leczenie oparte na przeciwcialach anty-EGFR bqdzie
dawalo gorsze efekty niz samodzielna
chemioterapia lub wylqcznie ieczenie
o0Jawowe,

W wigkszo6ci krol6w

i

zi
v

Liczymy na to, ze bqdq mieli takq
szansq, Tu jednak nalezy podkreSlic,
ze w I linii leczenia leki anty-EGFR nie
sq lekami dla wszystkich. W polsce
takie leki mozna zastosowai Iylko raz.
M6wimy tu o drogich lekach, kt6re sq
dostgpne w programach terapeutycz-
nych i sE stosowane na specjalnych
zasadach okre6lonych przez NFZ.

Nie zawsze zastosowanie naja-
gresywniejszego schematu leczenia
systemowego w I linii terapii jest naj-
lepszym rozwiqzaniem dla chorego,
lm bardziej agresywna terapia, tym
wrQKsza szansa na cofniqcie siq cho_
roby, ale r6wniez tym wiqksza tok-
syczno5i leczenia, a nie u wszystkich
chorych celem jest maksymalna remi-
sja (maksymalne wycofanie choroby),
Taki efekt terapii jest pozqdany u cho-
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zbyt

OczywiScie, wigc nie nalezy podejmowai tych decy-
zji zbyl pochopnie, Leczenie agresywne jest potrzeb-
ne wtedy, gdy choroba jest agresywn a Trzeba wycofac
chorobg, gdy jest na takim etapie zaawansowanta, ze
pojawiajq siq objawy i ryzyko niewydolnoSci narzqdo-

wej, Wiemy, ze w takim stanie trzeba
bardzo agresywnie podej6c do cho-
roby, zeby uzyska6 remisjq i przywro-
cii w miarq prawidlowe funkcjono-
wanie narzqd6w. Jesl czqsc chorych
z du2ymi, nieoperacyjnymi zmianami
w wqtrobie, ktore mogq potencjalnie
ulec uoperacyjnieniu. U tych chorych
konieczne jest zastosowanie bardzo
agresywnego leczenia systemowego,
klore znaczqco zwigksza prawdopo-
dobiehslwo wyraznego zmniejszenia
siq zmian przerzulowych i pojawienia
sig warunkow umozliwiajqcych ich ra-
dykalnq resekcjq, co w konsekwencji
u czqSci chorych moze prowadzic do
calkowitego wyleczenia,

Tak wigc nie dla wszystkich agre-
sywne lerapie w I linii leczenia sq po-
stQpowaniem z wyboru, ale jest grupa
chorych, u ktorych takie intensyw-
ne leczenie jest wskazane, bo daje
szansQ na wyra2ne wydluzenie zycia,
a u czqScr nawet na calkowite wyle-
czente,

Jokich zmion wymogo
u nos poprowo moiliwoSci

rych, u kt6rych istnieje szansa uresekcyjnienia prze_
rzutow do wqtroby lub mamy do czynienia z objawami
zwtEzanymt ze znacznym zaawansowaniem choroby
lub z chorobq o bardzo wysokiej dynamice, W przy-
padku chorych na zaa',vansowanego, rozsianego ruo
nieoperacyjnego raka lelita grubego, w przypadku bra-
ku objaw6w i p.z',' ^:,,,':l<iej dynamice choroby, le-
czenie charakterL,z-.= - : :g:aniczonq intensywrroscrq
i zamiast kojarz,,,3 r ;= 

=:.,,. jsdnoczeSnie, stosuje-
my je w sposob s:j,',:-:,._-,. _:orak to lekarz, a nie
NFZ, powinien cie:-.:_,,,=_ :- .: eczenia stosowac
u danego choregc, '.=- ::... - :- :tt::cdzic do tych
zagadniei w sposca a-=-:- = : ::.. :_- , umozliwiai
stosowanie lek6w ^-_,',=_ -= ..,:-:3ii,m etapie

Jak juz wspomniatem: konieczne jest bardziej ela_
styczne podejScie NFZ do mozliwoSci stosowanra
lekow ukierunkowanych molekularnie w roznych li_

nlach leczenia systemowego. Chodzi gl6wnie o moz-
ItwoSc stosowania lekow biologicznych w I linii lecze-
nia w SciSle zdefiniowanych populacjach chorych.
W pewnych sytuacjach - jak m6witem - leczenie
w I linii oparte na lekach biologicznych jest jak najbar-
dziej wskazane, ale tego NFZ nie przewiduje, Mamy
nadziejq, ze nowe dane dotyczqce sposobow wyse-
lekcjonowania chorych, u kt6rych terapie anty-EGFR
majq szansq dzialac, spowodujq, ze AOTM i NFZ zre-
widujE swoje stanowisko dotyczqce mozliwoSci stoso_
wania tych lek6w w I linii leczenia zaawansowanego
raka jelita grubego.

Rozmawial Piotr M uszynski

leczeniaw skojarzer - _ _-=- _ :
linii, jednak nie tylko :, - .- _":'= _

rzeniu zpewnymi le<a- :.':':. :

-: ,', eczeniu lll
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