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CEL PRACY
Rak gruczołowy jelita cienkiego (small bowel adenocarcinoma, SBA) jest rzadko występującym
nowotworem o złym rokowaniu. Dotychczas zgromadzono niewiele informacji na temat jego
rozpoznawania i leczenia. Wprowadzenie w ostatnich latach nowoczesnych technologii
diagnostycznego obrazowania narządów, a także coraz większe doświadczenie w stosowaniu
chemioterapii, mogą zmienić zasady postępowania u chorych na SBA. W niniejszym artykule
przeglądowym podsumowano ostatnie osiągnięcia w charakteryzowaniu i obrazowaniu oraz
leczeniu chorych na SBA.
OSTATNIE ODKRYCIA
Dokonane ostatnio postępy w zakresie mniej inwazyjnego obrazowania narządów mogą
umożliwić wcześniejsze i częstsze rozpoznawanie SBA. Główną metodą leczenia pozostaje
zabieg operacyjny, a znaczenie adiuwantowej chemioterapii pozostaje niejasne. Coraz częściej
jednak jest wykorzystywane leczenie uzupełniające chirurgię. Zastosowanie nowych
schematów chemioterapii może się okazać korzystne u chorych z przerzutami. Niemal
wszystkie dotychczasowe obserwacje dotyczące SBA pochodzą z badań retrospektywnych.
Nie przeprowadzono dotąd intensywnych badań oceniających przydatność metod leczenia
ukierunkowanego.
PODSUMOWANIE
Rzadkie występowanie oraz trudności diagnostyczne są przyczyną braku prospektywnych
badań klinicznych oceniających metody leczenia chorych na SBA. Wyniki badań
retrospektywnych wskazują na korzyści płynące ze stosowania skojarzonych schematów
chemioterapii. Poprawa wyników leczenia chorych na SBA wymaga przeprowadzenia badań
prospektywnych oceniających przydatność nowych leków przeciwnowotworowych i metod
leczenia ukierunkowanego.
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rak gruczołowy, chemioterapia, rak jelita cienkiego

42

Onkologia po Dyplomie • Tom 7 Nr 5, 2010
www.podyplomie.pl/onkologiapodyplomie

Rak gruczołowy jelita cienkiego

WPROWADZENIE

Rak gruczołowy jelita cienkiego (SBA) występuje rzadko, stanowiąc mniej niż 2,3% wszystkich nowotworów
przewodu pokarmowego. Według danych American Cancer
Society w 2009 r. w Stanach Zjednoczonych rozpoznano
6230 nowych przypadków raka jelita cienkiego, a 1110 osób
zmarło z tego powodu.1• Mimo rzadkiego występowania
nowotworów jelita cienkiego na świecie Stany Zjednoczone są jednym z krajów, w których odnotowuje się największą dostosowaną do wieku zachorowalność,2 a w ciągu
ostatnich 30 lat obserwowano coraz częstsze wykrywanie
SBA.3• W Stanach Zjednoczonych częstość rozpoznawania SBA zwiększyła się z 5,7 na milion w 1973 r. do 7,3
na milion w 2004 r. (dane z bazy Surveillance Epidemiology and End Results [SEER] z lat 1973-2004).
Dawniej rak gruczołowy był najczęściej rozpoznawanym typem histopatologicznym wśród nowotworów jelita
cienkiego, ostatnio jednak dane pochodzące z National
Cancer Data Base (NCDB) świadczą, że przewagę w tej lokalizacji zyskują nowotwory z grupy rakowiaka.3• W 2005 r.
odsetkowy rozkład typów histopatologicznych nowotworów jelita cienkiego był następujący: rakowiaki 44%, raki
gruczołowe 33%, chłoniaki 15% i nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) 7%. Częstość występowania raków gruczołowych w dwunastnicy, jelicie
czczym i jelicie krętym wyniosła odpowiednio 56, 16 i 13%,
pozostałe zaś to nowotwory o nieokreślonym umiejscowieniu. Do SBA zalicza się również nowotwory wywodzące się
z brodawki Vatera i jej okolicy, jednak w NCDB nie włączono ich do grupy nowotworów jelita cienkiego.
Rzadkość występowania gruczolakoraka jelita cienkiego sprawia, że jego patogeneza jest słabo poznana,
rozpoznawanie opóźnione, a informacje dotyczące leczenia skąpe. W ostatnim czasie nie dokonano większych
postępów w tej dziedzinie, ale tendencje do lepszego poznania cech molekularnych choroby, usprawnienia diagnostyki za pomocą nowych metod obrazowania, a także
coraz większa liczba nowych schematów chemioterapii
zmieniły zasady postępowania u chorych na SBA.
ETIOLOGIA I PATOGENEZA

Rak gruczołowy jelita cienkiego częściej występuje
w przebiegu niektórych chorób uwarunkowanych genetycznie, takich jak zespół Peutza i Jeghersa, rodzinna polipowatość gruczolakowa oraz dziedziczny niepolipowaty rak jelita
grubego, a także w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna i choroby trzewnej. Na ryzyko zachorowania wpływają
ponadto te same czynniki rakotwórcze, które sprzyjają rozwojowi raka jelita grubego, w tym dieta obﬁtująca w czerwone mięso, nadużywanie alkoholu oraz palenie tytoniu.4
Podobnie jak w raku jelita grubego, również w jelicie
cienkim prekursorami raka gruczołowego są gruczolaki.5
Stwierdzono występowanie mutacji APC, K-ras i TP53.6
W przeciwieństwie jednak do raka jelita grubego muta-

cje APC zdarzają się rzadko. W badaniu przeprowadzonym z udziałem 21 chorych na SBA Wheeler i wsp.7 nie
wykryli ani jednej mutacji APC. Przeprowadzona
w innym badaniu analiza molekularna SBA ujawniła
u niemal 20% chorych występowanie niestabilności
mikrosatelitarnej dużego stopnia (high-microsatellite instability, MSI-H), towarzyszącej wadliwej naprawie nieprawidłowo sparowanych zasad DNA.8 Podobnie
do MSI-H w rakach okrężnicy,9 w SBA wykryto mutacje
mirystylowanego, bogatego w alaninę substratu kinazy C
(myriostylated alanine-rich C-kinase substrate, MARCKS).
Wśród 56 chorych na SBA u 11 (19,6%) stwierdzono
MSI-H, w tym u 10 (91%) mutację MARCKS. Ponadto
u chorych na te nowotwory często obserwowano utratę ekspresji białka MARCKS, przy czym ekspresja ta występowała
na obszarach prawidłowej błony śluzowej jelita, co sugeruje,
podobnie jak w raku okrężnicy, że inaktywacja MARCKS
może odgrywać ważną rolę w patogenezie SBA.10•
Mimo podobieństw w procesie nowotworzenia częstość występowania raka jelita grubego jest około 40-60
razy większa od zachorowalności na raka jelita cienkiego.4
Uważa się, że rolę ochronną spełnia szybka odnowa błony
śluzowej jelita cienkiego, zapobiegająca nagromadzaniu
mutacji. Na podstawie porównania prawidłowego jelita
cienkiego (n=40), SBA (n=7) i prawidłowej tkanki
okrężnicy (n=30) Gao i Wang11•• opisali, że mediana
wskaźnika apoptotycznego wynosi 15,2% dla prawidłowej tkanki jelita cienkiego, 0,1% dla SBA i 1,6% dla prawidłowej tkanki okrężnicy. Podobny rozkład dotyczył
nasilonej ekspresji proapoptotycznej cząsteczki BAX,
natomiast ekspresja antyapoptotycznej cząsteczki Bcl-2 nie
różniła się między powyższymi grupami. Zdaniem autorów
obserwowane nasilenie apoptozy może odgrywać rolę
w rzadszym występowaniu nowotworów jelita cienkiego.
Rzadkość SBA utrudnia jednak badania porównawcze.
ROZPOZNAWANIE: UAKTUALNIENIE INFORMACJI
O OBRAZOWANIU RAKA GRUCZOŁOWEGO
JELITA CIENKIEGO

Objawy nowotworu jelita cienkiego są na ogół niecharakterystyczne i nie mają charakteru ogniskowego. Należą
do nich: bóle brzucha, nudności, wymioty, inne objawy
niedrożności jelit, ubytek masy ciała oraz krwawienie
do przewodu pokarmowego.12 Nieswoistość objawów
przyczynia się do opóźnienia rozpoznania.13 Stopień zaawansowania SBA ustala się na podstawie klasyﬁkacji
TNM. W chwili rozpoznania nowotwór jest zwykle zaawansowany, a rokowanie złe. Odsetek 5-letniego przeżycia chorych na SBA w I-III stopniu zaawansowania ocenia
się na 36%, zaś w IV stopniu zaawansowania na 5%.14
Jelito cienkie trudno ocenić ze względu na jego położenie w jamie brzusznej i kręty przebieg. Konwencjonalne metody radiologiczne, takie jak radiogramy
górnego odcinka przewodu pokarmowego po podaniu
barytu oraz tradycyjna tomograﬁa komputerowa (TK),
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cechują się niewielką czułością i umożliwiają jedynie pośrednią ocenę jelita cienkiego. Do niedawna badanie endoskopowe jelita cienkiego było ograniczone do jego
odcinka bliższego, chyba że wykonywano je w trakcie
operacji.
W ostatnim dziesięcioleciu dostęp do jelita cienkiego
i jego obrazowanie uległy poprawie dzięki wprowadzeniu
endoskopii kapsułkowej15 i enteroskopii dwubalonowej
(double-baloon endoskopy, DBE).16 Endoskopia kapsułkowa jest wykonywana w trybie ambulatoryjnym.
W ciągu 8 godzin dostarcza ona około 50 000 obrazów
jelita. W miejscach zmienionych chorobowo dochodzi
niekiedy do uwięźnięcia kapsułki,17 natomiast w prawidłowym jelicie to się nie zdarza. Metoda ta pozwala
na uwidocznienie całego jelita cienkiego, a jej zaletą jest
nieinwazyjność. Po wykonaniu 416 endoskopii kapsułkowych stwierdzono, że spośród 27 nowotworów jelita
cienkiego rozpoznanych dzięki tej metodzie zaledwie 6,3% podejrzewano na podstawie wykonanego wcześniej badania radiologicznego.18 Endoskopia kapsułkowa
może jednak przeoczyć zmiany w jelicie cienkim z powodu niewłaściwego przygotowania narządu, szybkiego
przemieszczania się kapsułki lub występowania krwi
w świetle jelita.
Podczas DBE wykorzystuje się endoskop oraz nasadkę z balonami przymocowanymi do każdego z nich.
W trakcie wprowadzania i wycofywania endoskopu balony powodują fałdowanie się jelita na nasadce i przemieszczanie aparatu w głąb jelita. W przeciwieństwie
do endoskopii kapsułkowej metoda ta stwarza możliwość pobrania wycinków ze ściany jelita i usuwania polipów. We wstępnie analizowanej populacji złożonej
z ponad 300 chorych poddanych DBE u 18 wykryto
zmiany w jelicie cienkim, a 15 spośród nich przebyło
wcześniej endoskopię kapsułkową.19 Za pomocą kapsułki zmiany w jelicie cienkim rozpoznano zaledwie u jednej trzeciej chorych, przy czym przeoczono wszystkie
cztery przypadki raka gruczołowego. Tak więc chociaż
endoskopia kapsułkowa jest badaniem pierwszej linii wykonywanym z powodu krwawienia do przewodu pokarmowego, jej ujemny wynik u chorego z utrzymującymi
się objawami nakazuje dalszą diagnostykę. Zarówno
DBE, jak i endoskopia kapsułkowa mają wyjątkowe
i swoiste zalety, dlatego zwykle wykorzystuje się je jako
metody komplementarne.
Badania wykonywane za pomocą tomografów komputerowych nowych generacji oraz aparatów do rezonansu magnetycznego można obecnie łączyć z dojelitowym
podaniem środka cieniującego w celu zwiększenia dokładności diagnostycznej. Uwidocznienie jelita podczas
TK lub MR nie wymaga obecnie wprowadzania zgłębnika jelitowego, wystarczy bowiem wypicie dużej objętości
neutralnego środka cieniującego. Dodatkową zaletą tych
badań jest możliwość wykrycia nieprawidłowości położonych poza jelitem. W niedawnym badaniu przeprowadzonym z udziałem 219 chorych poddanych enteroklizie
TK z powodu podejrzenia nowotworu jelita cienkiego
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u 55 wynik tego badania był dodatni, co potwierdzono
w trakcie operacji lub badania endoskopowego
(czułość 84,7%, swoistość 96,9%).20 Głównym ograniczeniem było to, że nie wszyscy chorzy z ujemnymi
wynikami TK byli operowani, co nasuwa pytanie o rzeczywistą czułość i swoistość badania.
Nowe technologie obrazowania narządów zmieniły
schematy diagnostyczne wykorzystywane u chorych
z podejrzeniem zmian w jelicie cienkim. Stosowany algorytm zależy jednak od dostępności metod w danym
ośrodku oraz doświadczenia jego personelu.
LECZENIE

Główną metodą leczenia chorych na SBA pozostaje
resekcja chirurgiczna, a jej doszczętność jest jednym
z najważniejszych czynników determinujących czas przeżycia. W dużym retrospektywnym badaniu oceniającym
wyniki uzyskane u 217 chorych na SBA leczonych w ośrodku MD Anderson w latach 1978-98 operacja była pierwotną metodą deﬁnitywnego leczenia w 146 przypadkach.
Analiza wieloczynnikowa wykazała, że resekcja chirurgiczna i wskaźnik zajęcia węzłów chłonnych (odsetek węzłów
z przerzutami w stosunku do wszystkich usuniętych węzłów) okazały się jedynymi niezależnymi czynnikami pozwalającymi przewidzieć przeżycie całkowite.14 Podobne
doświadczenie przedstawili autorzy badania przeprowadzonego z udziałem 80 chorych na Tajwanie. Sześćdziesięciu z nich leczono chirurgicznie, w tym 45 z intencją
radykalnego wyleczenia. Wczesny stopień zaawansowania
nowotworu (I lub II) i radykalizm resekcji były niezależnymi czynnikami wpływającymi na przeżycie całkowite, natomiast zajęcie węzłów chłonnych pozwalało przewidywać
skrócenie czasu przeżycia całkowitego u chorych operowanych z intencją wyleczenia.21 Wpływ liczby węzłów
chłonnych z przerzutami na przeżycie chorych po operacji
z założeniem oceniano też na podstawie danych bazy
SEER, z której wyłoniono chorych, u których rozpoznanie SBA ustalono w latach 1988-2005. Przeżycie chorych
na nowotwór w stopniu zaawansowania I lub II (n=1216)
zależało od łącznej liczby usuniętych węzłów chłonnych.
Po usunięciu 1-8, 9-12 lub ponad 12 węzłów chłonnych
5-letnie przeżycie swoiste dla nowotworu u chorych
na SBA w II stopniu zaawansowania wyniosło odpowiednio 66, 82 i 88%. W III stopniu zaawansowania SBA
(n=775) 5-letnie przeżycie swoiste dla nowotworu wyniosło 58% po stwierdzeniu przerzutów w mniej niż trzech
węzłów chłonnych w porównaniu do 37% po wykazaniu
przerzutów w co najmniej trzech węzłach.22••
Chemioterapia adiuwantowa

Obecnie są dostępne jedynie nieliczne i nieprzekonujące dane dotyczące chemioterapii adiuwantowej
u chorych na SBA. Nie przeprowadzono badań prospektywnych dotyczących tego zagadnienia. Nieliczne
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Doniesienia opisujące wyniki adiuwantowego leczenia chorych na raka gruczołowego jelita cienkiego

TABELA 1
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Doniesienia opisujące wyniki chemioterapii u chorych na zaawansowanego raka gruczołowego jelita cienkiego

TABELA 2

Mediana czasu przeżycia całkowitego (miesiące)
Otrzymujący
Nieotrzymujący
chemioterapię
chemioterapii
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opublikowane doświadczenia mają charakter retrospektywny, a uczestniczyło w nich niewielu chorych pochodzących z pojedynczych ośrodków. Rutynowa praktyka
opiera się zatem na doświadczeniu klinicznym w zakresie stosowania chemioterapii u chorych na raka żołądka
lub jelita grubego.
W dwóch dużych badaniach retrospektywnych przeprowadzonych w ośrodkach MD Anderson oraz Princess
Margaret Hospital nie wykazano żadnych korzyści wynikających z zastosowania chemioterapii u chorych na SBA.
W MD Anderson Cancer Center14 przeanalizowano dokumentację medyczną 217 chorych na SBA (wykluczono
chorych na raka gruczołowego brodawki Vatera) zarejestrowanych w latach 1978-98. Chemioterapii adiuwantowej poddano 59 chorych w porównaniu do 62 chorych,
u których nie przeprowadzono leczenia uzupełniającego
resekcję. Wieloczynnikowa analiza nie wykazała
wydłużenia przeżycia w grupie chorych otrzymujących
chemioterapię. Nie podano schematów zastosowanej chemioterapii. W Princess Margaret Hospital przeanalizowano dokumentację medyczną 113 chorych na SBA.23
Sześćdziesięciu z nich operowano z intencją wyleczenia,
a u 15 zastosowano następnie chemioterapię. Niewielka
liczba uczestników tego badania nie pozwala na wyciągnięcie ostatecznych wniosków dotyczących roli chemioterapii adiuwantowej. Autorzy zwrócili jednak uwagę
na stwierdzoną wśród chorych poddanych chemioterapii
tendencję do gorszego zróżnicowania nowotworu, zajęcia
węzłów chłonnych oraz częstszego występowania nawrotów w porównaniu do chorych, którzy nie otrzymali
leczenia uzupełniającego, co wskazuje na częstsze stosowanie chemioterapii adiuwantowej w przypadku występowania gorszych czynników rokowniczych. W innych
badaniach retrospektywnych nie wykazano jakiejkolwiek
korzyści odnoszonej dzięki zastosowaniu chemioterapii
adiuwantowej u chorych na SBA (tab. 1).14,23-27
We wszystkich tych badaniach jest możliwy błąd wynikający ze stronniczości doboru uczestników.
Dane dotyczące uzupełniającej radioterapii również są
skąpe i nieprzekonujące. W prospektywnym badaniu III fazy przeprowadzonym przez EORTC 93 chorych na raka
okolicy brodawki Vatera (w tym raka gruczołowego dwunastnicy) przydzielono losowo do grupy obserwowanej
lub do grupy poddanej po operacji jednoczesnemu leczeniu 5-ﬂuorouracylem (5-FU) i radioterapii.28 Pięcioletnie
przeżycie całkowite było w obu ramionach jednakowe.
W innych przeprowadzonych niedawno badaniach retrospektywnych również nie stwierdzono znaczących różnic
w odsetkach 5-letniego przeżycia całkowitego ani jego
medianie między chorymi otrzymującymi lub nie otrzymującymi jednocześnie 5-FU z radioterapią w neoadiuwantowym lub adiuwantowym leczeniu chorych na raka
gruczołowego dwunastnicy (tab. 1).
Mimo braku dowodów częstość wykorzystywania
chemioterapii adiuwantowej u chorych na SBA znacznie
się zwiększyła, z 8,1% w 1985 r. do 23,8% w 2005 r.3•
Biorąc pod uwagę aktualne tendencje w praktyce klinicznej,
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znajomość przyczyny powstawania nawrotów nowotworu oraz niekorzystny wpływ zajęcia węzłów chłonnych
na rokowanie, niewykluczone, że stosowanie chemioterapii adiuwantowej stanie się coraz częstsze, nawet mimo
100
braku dowodów potwierdzających słuszność takiego po
stępowania pochodzących z randomizowanych badań
95
prospektywnych.
Chemioterapia paliatywna
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Rak gruczołowy jelita cienkiego jest wrażliwy na che25
mioterapię opartą na 5-FU.29-31 W przeciwieństwie
do leczenia adiuwantowego zastosowanie chemioterapii
5
u chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowane
go SBA lub SBA z przerzutami wywiera pewien korzystny
0
wpływ na przeżycie.14,23,32 Nigdy nie próbowano jednak
porównywać chemioterapii z najlepszym postępowaniem
wspomagającym i nie przeprowadzono radnomizowanych
badań z grupą kontrolną w tym zakresie. W epoce nowoczesnej chemioterapii autorzy pochodzący z kilku ośrodków przedstawili własne doświadczenie w stosowaniu
nowych schematów chemioterapii na podstawie oceny badań retrospektywnych, przy czym nie ustalono optymalnego schematu leczenia.
Największe doświadczenie dotyczy chemioterapii
opartej na 5-FU stosowanym w monoterapii lub
w skojarzeniu z innymi lekami. Obserwowane odsetki
odpowiedzi terapeutycznych wahały się od 6 do 41%
(tab. 2).30-37 Wśród ocenianych nowych leków przeciwnowotworowych są irynotekan, pochodne platyny
i gemcytabina.
W niewielkiej grupie chorych na SBA oporne na 5-FU
irynotekan zastosowany jako leczenie ratujące wykazał
niewielką skuteczność.38 Chemioterapia drugiej linii złożona z 5-FU i irynotekanu również przyniosła jedynie stabilizację nowotworu u czterech spośród ośmiu chorych
leczonych wcześniej 5-FU i pochodną platyny, a mediana
czasu ich przeżycia bez progresji nowotworu wyniosła
5 miesięcy.34 Niedawno opublikowano opis przypadku chorego na raka gruczołowego dwunastnicy z przerzutami
opornego na działanie schematu FOLFOX, u którego
udokumentowano utrzymywanie się przez 8 miesięcy całkowitej odpowiedzi po zastosowaniu schematu FOLFIRI.39•
100
Fishmen i wsp.23 opisali wyniki uzyskane w Princess Margaret Hospital w grupie 44 chorych na zaawansowanego
95
SBA leczonych różnymi schematami chemioterapii zawie75
rającymi 5-FU, kapecytabinę, gemcytabinę, oksaliplatynę
i irynotekan w różnych skojarzeniach. Odsetki odpowiedzi wydawały się nieco większe wśród chorych otrzymujących gemcytabinę, irynotekan lub pochodną platyny
25
(42-50%) w porównaniu do obserwowanych u chorych
leczonych starszymi schematami zawierającymi ﬂuoroura
5
cyl (0-13%). W analizie retrospektywnej35 dodanie pochodnej platyny do 5-FU zwiększało odsetek uzyskanych
0
odpowiedzi (41 vs 16%), wydłużało medianę czasu PFS
(8,7 vs 3,9 miesiąca) i wykazywało tendencję do wydłużania mediany czasu przeżycia całkowitego.
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Przeprowadzono zaledwie dwa prospektywne badania II fazy z udziałem chorych na SBA. W ramach wieloośrodkowego badania przeprowadzonego przez
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) w latach 80. ubiegłego stulecia 39 chorych na raka gruczołowego jelita cienkiego lub brodawki Vatera leczono
schematem złożonym z 5-FU, doksorubicyny i mitomycyny C (FAM).40 Odsetek odpowiedzi terapeutycznych
wyniósł 18%, a mediana czasu przeżycia całkowitego
8 miesięcy. Nieco później w MD Anderson Cancer Center oceniano działanie schematu kojarzącego kapecytabinę z oksaliplatyną (CAPOX) u 30 chorych na raka
gruczołowego jelita cienkiego lub brodawki Vatera
zaawansowanego miejscowo lub z przerzutami.41••
Odsetek odpowiedzi terapeutycznych wyniósł 50%,
a u trzech chorych z przerzutami odległymi uzyskano
całkowitą regresję zmian. Mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 20,4 miesiąca. W grupie 25 chorych
z przerzutami mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 15,5 miesiąca. Nie obserwowano wprawdzie
różnic znamiennych statystycznie, ale odsetek odpowiedzi u chorych na raka gruczołowego brodawki Vatera
wydawał się mniejszy niż wśród chorych na SBA (odpowiednio 33 i 61%). Zdaniem autorów różnica ta może
odzwierciedlać heterogenność nabłonka, z którego wywodzą się nowotwory brodawki Vatera.
Nie oceniano dotąd roli leczenia ukierunkowanego
przeciw receptorowi czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (vascular endothelial growth factor receptor,
VEGFR) ani receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal growth factor receptor, EGFR). Overman
i wsp.42•• usiłowali scharakteryzować immunofenotyp
i ekspresję molekularną białek onkogenów u 54 chorych
na SBA w różnych stopniach zaawansowania. Ekspresję
EGFR i VEGF-A stwierdzono odpowiednio aż
u 71 i 96% chorych, co potwierdza słuszność założenia,
że zastosowanie leczenia ukierunkowanego na EGFR
i VEGFR u chorych na SBA może być korzystne.
Autorzy niniejszego artykułu odnaleźli jedno doniesienie opisujące ukierunkowane paliatywne leczenie bewacyzumabem skojarzonym z gemcytabiną i oksaliplatyną
zastosowane u chorej na zaawansowanego SBA.43
Otrzymała ona osiem kursów tego leczenia, po czym
w PET-TK stwierdzono znaczące zmniejszenie aktywności
metabolicznej nowotworu. W trakcie przygotowywania
tego artykułu po roku od rozpoznania zaawansowanego
nowotworu u chorej nie występowały objawy kliniczne
i otrzymywała ona leczenie podtrzymujące złożone z bewacyzumabu i kapecytabiny. Ostatnio zaprojektowano
dwa badania oceniające nowoczesne schematy skojarzo-
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nej chemioterapii, przeznaczone zwłaszcza dla chorych
na SBA, zamieszczone na stronie internetowej clinicaltrials.gov. Pierwszym z nich jest badanie I fazy z użyciem
gemcytabiny w połączeniu z erlotynibem, dla którego
punktem uchwytu jest EGFR, drugim zaś badanie
II fazy z użyciem irynotekanu, oksaliplatyny i gemcytabiny w leczeniu pierwszej linii chorych na raka jelita
cienkiego miejscowo zaawansowanego i nieresekcyjnego lub z przerzutami.
PODSUMOWANIE

Rak gru czo ło wy je li ta cien kie go jest no wo two rem wy stę pu ją cym rzad ko, roz po zna wa nym na ogół
w wy so kim stop niu za awan so wa nia i źle ro ku ją cym.
Zgro ma dzo ne do nie sie nia su ge ru ją, że no we le ki
prze ciw no wo two ro we mo gą się oka zać przy dat ne
w le cze niu cho rych na SBA za awan so wa ne miej sco wo lub z prze rzu ta mi. Ro la che mio te ra pii ad iu wan to wej u cho rych po prze by tej re sek cji ra dy kal nej jest
nie jed no znacz na. W ba da niu II fa zy z uży ciem sche ma tu CA POX wy ka za no mo żli wość prze pro wa dze nia pro spek tyw nych ba dań z udzia łem cho rych
na ten no wo twór. Uła twi to współ pra ca mię dzy
ośrod ka mi. Z uwa gi na złe ro ko wa nie nie zmier nie
ważne wydaje się lepsze poznanie mechanizmów mole ku lar nych uczest ni czą cych w pa to ge ne zie i pro gre sji SBA.
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