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Summary
Background:

Neoadjuvant treatment of esophageal cancer prior to surgery was thought to improve survival
by reducing the primary tumor lesion as well as regional and systemic tumor spread. However,
until now, prospective randomized trials could not prove the effectiveness of chemotherapy in
terms of prolonged survival or higher rate of cure. Both chemo- and radiotherapy may be used
as pre- or postoperative treatment. The evaluation of changes in neoplastic lesions in response
to pharmacological treatment is an increasingly important task for radiologists. The aim of
the study was to assess patient survival depending on the degree of response to neoadjuvant
chemotherapy.

Material/Methods:

The material comprised a group of 47 men and 5 women (aged 40–54 years) with diagnosed
esophageal carcinoma. In all patients, CT examination of the esophagus was performed using a CT
scanner Somatom AR T by Siemens in 5-mm-thick axial sections before and after administering
contrast agent intravenously and orally. A control CT examination was performed in each patient
after the proper course of neoadjuvant chemotherapy using the same scanning protocol.

Results:

After chemotherapy, complete CT response (CR) was found in 6 patients (11.54%), and in 3 of these
there was complete histopathological response. In 15 patients, partial response (PR) was found.
In 21 patients there was no change (SD) after chemotherapy, and in 10 progression was found
(PD). The mean survival period was 31.33 months in the CR group, 39.0 months in the PR group,
16.63 months in the SD group, and 10.56 months in the PD group. Analysis of variance showed
statistically significant differences between mean survival periods in the group with partial
response and groups with stable disease and progression.

Conclusions:

CT enables precise assessment of esophageal carcinoma response to neoadjuvant chemotherapy.
The WHO criteria of tumor response are the most widely used. The CT assessment provides
precise evaluation of the diameters of the tumor and the presence of local and distal lymph node
enlargement and metastases. The survival period depends directly on the degree of response to
neoadjuvant chemotherapy, and is longer in patients with partial or complete regression of the
disease.
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Wst´p
AktywnoÊç leków przeciwnowotworowych jest oceniana w oparciu o pomiary zmiany wielkoÊci guza. Ocena
SkutecznoÊci leczenia przeciwnowotworowego jest wa˝na
dla podejmowania decyzji zarówno praktyce klinicznej jak
i badaniach klinicznych.
Badania obrazowe udost´pniajà metody oceny iloÊciowej
odpowiedzi guza na ró˝ne formy terapii przeciwnowotworowej. Obecne techniki obrazowania morfologicznego
przedstawiajà odpowiedê guza na leczenie jako zmian´
jego rozmiaru i struktury. Obiektywna odpowiedê guza na
leczenie jest powszechnie przyj´ta jako standard w wyborze
nowych leków przeciwnowotworowych do dalszych badaƒ,
oraz w ocenie skutecznoÊci leczenia ró˝nych grup pacjentów, i jest powszechnie stosowane w codziennej praktyce
klinicznej pomagajàc w podejmowaniu decyzji dotyczàcych
dalszego post´powania oraz oceny rokowania.
Rak prze∏yku jest jednym z najbardziej z∏oÊliwych nowotworów przewodu pokarmowego, charakteryzujàcym si´
wysokà ÊmiertelnoÊcià. 95% przypadków raka prze∏yku
stanowi rak p∏askonab∏onkowy i gruczolakorak. Rak
p∏askonab∏onkowy jest spotykany cz´Êciej, jednak stwierdzono wyraênà tendencj´ wzrostowà cz´stoÊci gruczolaka
prze∏yku w spo∏eczeƒstwach zachodnich. [1,2]
Prawdopodobnie ma to zwiàzek ze wzrostem cz´stoÊci
prze∏yku Barretta, który jest czynnikiem ryzyka gruczolakoraka prze∏yku. Palenie papierosów i nadu˝ywanie alkoholu sà czynnikami ryzyka raka p∏askonab∏onkowego. [3,4]
Leczenie raka prze∏yku obejmuje w zale˝noÊci od stopnia
zaawansowania chemioterapi´, radioterapi´ oraz leczenie
chirurgiczne. Chemioterapia lub radioterapia mogà byç stosowane zarówno przed jak i pooperacyjnie. Cz´sto jest stosowana skojarzona chemio-radioterapia.

Cel pracy
Celem pracy jest ocena stopnia odpowiedzi na chemioterapi´ przedoperacyjnà raka prze∏yku w tomografii komputerowej, wed∏ug kryteriów WHO, oraz analiza d∏ugoÊci
prze˝ycia w zale˝noÊci od stopnia odpowiedzi na leczenie.

Materia∏ i metoda
Materia∏ stanowi grupa 52 pacjentów z rakiem prze∏yku,
leczonych przedoperacyjnà chemioterapià z zastosowaniem 5-Fluorouracylu i Cisplatyny. W badanej grupie by∏o
47 m´˝czyzn w wieku 35–72 lata oraz 5 kobiet w wieku
40–54 lata. U wszystkich pacjentów wykonano badanie
TK klp i j. brzusznej, przed i po podaniu iv bolusa 120 ml
Ultravistu. Oceniano maksymalnà gruboÊç Êciany nacieczonego prze∏yku, stosunek do narzàdów sàsiednich, obecnoÊç
powi´kszonych w´z∏ów ch∏onnych i ewentualnà obecnoÊç
przerzutów odleg∏ych. Badanie kontrolne wykonywano
po 4 tygodniach od zakoƒczonego kursu chemioterapii.
Wszyscy pacjenci, w∏àczajàc tych z ca∏kowità odpowiedzià
na chemioterapi´ przedoperacyjnà byli dodatkowo leczeni
operacyjnie. Odpowiedê na chemioterapi´ oceniano w oparciu o kryteria WHO, stosujàc jednowymiarowe pomiary
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maksymalnej gruboÊci Êciany prze∏yku jako kryterium rozmiaru zmiany pierwotnej. GruboÊç Êciany prze∏yku poni˝ej
5mm uznawano za prawid∏owà. Zmniejszenie gruboÊci
nacieku poni˝ej 5mm uznawano za odpowiedê ca∏kowità,
niezale˝nie od gruboÊci nacieku przed chemioterapià.
Oceniano d∏ugoÊç prze˝ycia ka˝dego pacjenta w zale˝noÊci
od stopnia odpowiedzi na leczenie.
Analiz´ statystycznà przeprowadzono z wykorzystaniem
pakietu Statistica PL.

Wyniki
Gruczolakoraka prze∏yku stwierdzono u 16 pacjentów, raka
p∏askonab∏onkowego u 36. U 25 pacjentów stwierdzono stopieƒ zaawansowania klinicznego IIA, u 5 pacjentów IIB, oraz
u 22 pacjentów stopieƒ III zaawansowania klinicznego.
U 51 pacjentów stwierdzono przew´˝enie Êwiat∏a prze∏yku
na poziomie zmiany, a u 30 z nich poszerzenie powy˝ej
poziomu nacieku, z zaleganiem kontrastu. GruboÊç nacieku
Êciany prze∏yku waha∏a si´ od 5 do 25 mm.
Po chemioterapii ca∏kowità odpowiedê stwierdzono u 6 pacjentów (11,54%), i u 3 z nich by∏a to ca∏kowita
odpowiedê histopatologiczna (Ryc. 1). U 15 pacjentów
stwierdzono cz´Êciowà odpowiedê na leczenie (Ryc. 2).
U 10 pacjentów stwierdzono progresj´ choroby (Ryc. 3),
a u pozosta∏ych 25 pacjentów stwierdzono stabilizacj´ procesu (Ryc. 4). Sumaryczny odsetek odpowiedzi na leczenie
wynosi 40,4%.
Ârednia d∏ugoÊç prze˝ycia pacjentów, u których stwierdzono odpowiedê na leczenie wynosi 31,3 miesiàce dla odpowiedzi ca∏kowitej i 39 miesi´cy dla odpowiedzi cz´Êciowe.
D∏ugoÊç prze˝ycia pacjentów z progresjà zmian wynosi 10,6
miesi´cy, a pacjentów ze stabilizacja procesu 16,6 miesi´cy
(Tab. 1).
Analiza wariancji wykaza∏a istotnie statystycznie d∏u˝szy
czas prze˝ycia pacjentów z cz´Êciowà odpowiedzià na
leczenie w porównaniu do pacjentów z progresjà (p=0,007)
i stabilizacjà choroby (p=0,013). Okres prze˝ycia pacjentów
z ca∏kowità odpowiedzià na leczenie jest wyraênie d∏u˝szy
ni˝ d∏ugoÊç prze˝ycia pacjentów z progresjà i stabilizacja
choroby, niemniej ró˝nica nie jest istotna statystycznie
(Tab. 2; Ryc. 5).
Analiza statystyczna nie wykaza∏a ró˝nic w stopniu odpowiedzi na chemioterapi´ przedoperacyjnà oraz w d∏ugoÊci
prze˝ycia u pacjentów z rakiem p∏askonab∏onowym i gruczolakorakiem.

Dyskusja
Leczenie chirurgiczne raka prze∏yku pozostaje leczeniem
z wyboru we wczesnych stadiach zaawansowania, ale
mimo post´pów w technice operacyjnej rokowanie i prze˝ycie pacjentów jest z∏e. [1,4,5]
Dlatego cz´sto stosowane jest leczenie skojarzone, z wykorzystaniem przed/pooperacyjnej chemio i/lub radioterapii. Ocena zmiany rozmiarów guza w TK jest stosowana
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Figure 1. Complete response to chemotherapy in CT. A: before chemotherapy, B: after chemotherapy, the esophageal wall thickness is below 5 mm.
Rycina 1. Ca∏kowita odpowiedê na przedoperacyjnà chemioterapi´ w badaniu TK. A – przed chemioterapià. B – po chemioterapii – gruboÊç Êcian
prze∏yku poni˝ej 5mm.
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Figure 2. Partial response to chemotherapy. A: before chemotherapy, B: after chemotherapy, evident reduction in the esophageal wall thickness
Rycina 2. Cz´Êciowa odpowiedê na chemioterapi´ przedoperacyjnà raka prze∏yku. A – przed chemioterapià. B – po chemioterapii – wyraêne
zmniejszenie gruboÊci Êciany nacieku.

coraz cz´Êciej w celu okreÊlenia skutecznoÊci leków przeciwnowotworowych, oraz stanowi wyznacznik dalszego
post´powania z pacjentem. Istotne znaczenie ma stosowanie jednolitych, powtarzalnych metod oceny odpowiedzi na
leczenie, umo˝liwiajàcych obiektywnà ocen´ i porównywanie wyników uzyskiwanych w ró˝nych oÊrodkach.

obrazowych, wyró˝niajàc cztery kategorie w zale˝noÊci od
stopnia odpowiedzi nowotworu na leczenie. By∏y to:

W celu ujednolicenia oraz zobiektywizowania metod oceny odpowiedzi nowotworów na chemioterapi´ w WHO
opracowa∏a i opublikowa∏a w 1979 roku kryteria oceny
odpowiedzi nowotworów na leczenie. WHO okreÊli∏a ÊciÊle
kryteria obiektywnej odpowiedzi na leczenie dla badaƒ

2. Odpowiedê cz´Êciowa (PR – partial response) – zmniejszenie rozmiarów guza o 50% lub wi´cej, potwierdzone
dwukrotnie w odst´pie nie mniejszym ni˝ 4 tygodnie.
Ponadto nie mo˝e byç obecna ˝adna nowa zmiana lub
progresja ˝adnej ze zmian wczeÊniej istniejàcych.

1. Ca∏kowita odpowiedê (CR-complete response) – znikni´cie
wszystkich znanych ognisk choroby, potwierdzone dwukrotnie w odst´pie nie mniejszym ni˝ 4 tygodnie.
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Figure 3. Progression of the disease. A: before chemotherapy, B: after chemotherapy, the esophageal wall thickness increased.
Rycina 3. Progresja raka prze∏yku mimo chemioterapii. A – przed chemioterapià. B – po chemioterapii – zwi´kszenie gruboÊci Êciany prze∏yku.
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Figure 4. Esophageal carcinoma. A: before chemotherapy, B: after chemotherapy. Stabilization of the disease.
Rycina 4. Rak prze∏yku przed (A) i po (B) chemioterapii przedoperacyjnej. Stabilizacja procesu.

Table 1. Dependence of mean patient survival on the degree of
treatment response.
Tabela 1. Ârednia długoÊç prze˝ycia pacjentów w zale˝noÊci od
stopnia odpowiedzi na leczenie.
Odpowiedê na leczenie

Table 2. Analysis of variance of the dependence of survival on the
degree of treatment response.
Tabela 2. Analiza wariancji długoÊci prze˝ycia dla w zale˝noÊci od
stopnia odpowiedzi na leczenie.
Zaznaczone ró˝nice sà istotne statystycznie: p < 0,05
Stopieƒ odpowiedzi

DługoÊç prze˝ycia w miesiàcach

PD

SD

PR

CR

M=10,6

M=16,6

M=39,0

M=31,3

-

0,522

0,007

0,088

Odpowiedê całkowita

31,3

Progresja (PD)

Odpowiedê cz´Êciowa

39,0

Stabilizacja (SD)

0,522

-

0,013

0,181

Stabilizacja choroby

16,6

Cz´Êciowa (PR)

0,007

0,013

-

0,500

Progresja choroby

10,6

Całkowita (CR)

0,088

0,181

0,500

-
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d∏ugoÊç prze˝ycia

3. Brak zmian (NC no change). Redukcja rozmiarów guza
o mniej ni˝ 50% lub jego wzrost o mniej ni˝ 25%.

80
70

4. Progresja choroby (PD – progressive disease). Zwi´kszenie
rozmiaru zmiany o co najmniej 25% lub pojawienie si´
nowego ogniska.[6]

60

– dla zmian, dla których mo˝liwe jest wykonanie dwóch
pomiarów, rozmiar guza okreÊlany jest jako iloczyn
dwóch najwi´kszych prostopad∏ych wymiarów. W przypadku licznych zmian w jednym narzàdzie suma iloczynów wszystkich mierzalnych zmian stosuje si´ do oceny
rozmiarów zmiany.
– dla zmian które mogà byç zmierzone jedynie w jednym
wymiarze – stopieƒ odpowiedzi na leczenie oceniany jest
w oparciu o zmian´ wielkoÊci jednego wymiaru. [6] Dla
raka prze∏yku, w którym najcz´Êciej ma miejsce pogrubienie Êciany prze∏yku, powszechnie stosowane sà jednowymiarowe pomiary gruboÊci Êciany jako miernik wielkoÊci
guza.
Celem przedoperacyjnej chemioterapii jest zmniejszenie
stopnia zaawansowania guza pierwotnego, u∏atwiajàce
nast´pczà operacj´, oraz leczenie potencjalnych, subklinicznych ognisk odleg∏ych i przed∏u˝enie prze˝ycia. [5,7,8,9,10]
Ocena stopnia odpowiedzi raka prze∏yku na leczenie przedoperacyjne w TK jest wiarygodna i dok∏adna, umo˝liwiajàc
identyfikacj´ pacjentów, u których chemioterapia by∏a skuteczna, i u których korzystna mog∏aby byç równie˝ ewentualna chemioterapia pooperacyjna.
Niepo˝àdane efekty przedoperacyjnej chemioterapii to
przede wszystkim mo˝liwoÊç wzrostu guza u pacjentów nie
reagujacych na leczenie. [8]
Najcz´Êciej stosowane w chemioterapii przedoperacyjnej
raka prze∏yku sà 5-Fluorouracyl i Cisplatyna. [8,11]
W randomizowanych badaniach kontrolnych znaczàcà
odpowiedê na leczenie uzyskano u oko∏o 50% pacjentów.[5] Jednak prospektywne randomizowane badania nie
wykaza∏y skutecznoÊci przedoperacyjnej chemioterapii
w przed∏u˝aniu okresu prze˝ycia.[9] W wielu badaniach
nie wykazano istotnego wyd∏u˝enia prze˝ycia u pacjentów
leczonych przedoperacyjnà chemioterapià w porównaniu do
pacjentów leczonych jedynie chirurgicznie. Jednak d∏ugoÊç
prze˝ycia by∏a istotnie d∏u˝sza u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie. [12,13,14,15]
Chocia˝ liczne badania wskazujà na korzystne przed∏u˝enie
okresu prze˝ycia u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie, okresy prze˝ycia sà istotnie krótsze u pacjentów, u których stwierdzono stabilizacje procesu i jego progresj´. [16]
Dlatego istotne znaczenie mia∏aby identyfikacja pacjentów, którzy potencjalnie zareagowaliby na przedoperacyjnà
chemioterapi´. Niestety, powszechnie stosowane metody

prze˝ycie

50

OkreÊlono równie˝ sposób przeprowadzania pomiarów:

40
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Figure 5. Box & Whiskers plot. The mean survival period in groups
of different response to neoadjuvant chemotherapy
Rycina 5. Wykres przedstawiajàcy Êrednià d∏ugoÊç prze˝ycia dla
ró˝nego stopnia odpowiedzi na chemioterapi´.

obrazowe (CT, MR czy endoskopowa ultrasonografia) nie
umo˝liwiajà identyfikacji pacjentów, u których chemioterapia przedoperacyjna by∏aby korzystne. [8,10,11]
Niektóre badania wskazujà, ˝e pewne markery molekularne mogà okazaç si´ skuteczne w identyfikacji pacjentów,
u których prawdopodobieƒstwo odpowiedzi na chemioterapi´ jest wysokie. Ponadto PET okaza∏ si´ skuteczny w ocenie zmian metabolicznych w guzie, ju˝ we wczesnym stadium chemioterapii, dostarczajàc informacji o ewentualnej
jej skutecznoÊci, wskazujàc pacjentów, u których pozytywna reakcja na leczenie jest wysoce prawdopodobna. [16]

Wnioski
Tomografia komputerowa jest wiarygodnà i powszechnie
dost´pnà metodà oceny odpowiedzi na raka prze∏yku na przedoperacyjnà chemioterapi´. Zastosowanie standaryzowanych
kryteriów WHO umo˝liwia wiarygodnà ocen´ skutecznoÊci
leczenia oraz zapewnia powtarzalnoÊç wyników.
Odpowiedê raka prze∏yku na chemioterapi´ przedoperacyjnà
z zastosowaniem 5-Fluorouracylu i Cisplatyny wynosi 40%, podczas gdy 60% pacjentów nara˝onych jest na
niekorzystne odsuniecie w czasie operacji, oraz ryzyko
progresji choroby. D∏ugoÊç prze˝ycia pacjentów, którzy
zareagowali na chemioterapi´ jest d∏u˝sza ni˝ pacjentów
z progresjà lub stabilizacja choroby, przy czym dla pacjentów z odpowiedzià ca∏kowità nie jest to ró˝nica istotna statystycznie. Przyczynà tego mo˝e byç ma∏a liczba pacjentów z odpowiedzià ca∏kowità (6 osób). Wykrycie skutecznych metod identyfikacji pacjentów, u których odpowiedê
pozytywna na chemioterapi´ jest wysoce prawdopodobna
potencjalnie by∏oby bardzo istotne w poprawie prze˝ycia
pacjentów z rakiem prze∏yku.
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