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Abstract 
 

Cancer of the stomach and the large intestine are some of the most common malignancies in a 

population. Often In Their course of development comes to a cancerous of the peritoneum. A 

promising method is cytoreduced therapeutic intraoperative surgical linked intraperitoneal 

chemotherapy in malignant hyperthermia. It allows direct action with chemo drugs on 

cancerous changes in the peritoneum. Using the key: hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy, HIPEC, gastric cancer, colorectal cancer, peritoneal carcinomatosis, 

hyperthermia, cytoreductive surgery and Their combinations were made Following review of 

literature databases: MedLine, PubMed, Springer. The data contained in the literature Indicate 

That the beneficial effects of the use of methods of the CRS / HIPEC. It can extend the 

survival of Patients with peritoneal carcinomatosis in the course of gastric cancer and 
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colorectal cancer, however, due to the side effects That this entails, You should be aware of 

the strict eligibility criteria. 

 

Streszczenie 
 

Rak żołądka i jelita grubego są jednymi z najczęściej występujących nowotworów złośliwych 

w populacji. Często w ich przebiegu dochodzi do rozwoju rakowatości otrzewnej. Obiecującą 

metodą terapeutyczną jest chirurgiczna cytoredukcja połączona ze śródoperacyjną 

chemioterapią dootrzewnową w hipertermii. Umożliwia ona bezpośrednie działanie 

chemioterapeutyków na zmiany nowotworowe zlokalizowane na otrzewnej. Posługując się 

kluczowymi hasłami: hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, HIPEC, gastric cancer, 

colorectal cancer, peritoneal carcinomatosis, hipertermia, cytoreductive surgery i ich 

kombinacjami dokonano przeglądu następujących baz piśmiennictwa: MedLine, PubMed, 

Springer. Dane zawarte w literaturze wskazują, na korzystne rezultaty stosowania metody 

CRS/HIPEC. Może ona wydłużyć przeżycie chorych z rakowatością otrzewnej w przebiegu 

raka żołądka i jelita grubego, jednakże w związku z działaniami niepożądanymi jakie ta 

metoda ze sobą niesie należy pamiętać o ścisłych kryteriach kwalifikacji chorych. 

 

 

 

 

 

Introduction 

Colorectal cancer in the world in 2008, fell ill about 1.24 million and about stomach 

cancer 990 000. Colon cancer was then the third and fourth stomach cancer the most common 

cancer in the world [1]. These tumors tend to spread easily and metastasize the peritoneum. 

This condition is called cancerous peritonitis (PC), and the statement of malignancy is very 

unfavorable prognostic factor. The median overall survival (OS) in the case of PC is 6-12 

months [2]. This is a result of poor penetration of intravenous systemic chemotherapy used in 

the treatment of cancer located in the peritoneum because of the existence of the blood-

peritoneum. Until now, the procedure for cases PC confined mainly palliative surgery. Today, 

however, involves high hopes for the combination of two methods: cytoreduction (CRS) and 

intraperitoneal hyperthermic perfusion chemotherapy in (HIPEC). This procedure is 

performed in the first place cytoreduction, trying to reach the rank of CC0 or CC1 in a 4-point 

scale CCS. If you remain metastases greater than> 2.5 mm (CCS2 / 3), penetration by 

cytostatic cancer lesions is incomplete, since this capability is only 3mm [3]. Hyperthermia 

increased bioavailability lower cytostatics and sensitizes tumor cells to their activity, while 

showing a direct cytotoxic effect and the selective destruction of cells in a state of hypoxia 

and acidosis [4]. 

The eligibility of patients for the procedure CRS / HIPEC should take into account the 

scale of the PCI (peritoneal carcinomatosis index), which sets the stage for peritoneal 
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metastasis, the value should be no more than 20 points. It is also important limitation of 

spread changes only to the peritoneum. However, a presence of the 3, possible to remove the 

metastatic foci in the liver and in isolated lung tumor resection [5]. The key, it is also possible 

to make cytoreduction at CC0 or CC1, as well as the clinical condition of the patient. For the 

evaluation of the latter application is the scale of performance of the Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG). Number of received points on this scale has a close impact on 

prognosis. The median survival of the ECOG 0-1 is 21.7 m, while the ECOG 2-3 drops to 9.5 

months [6]. 

 

CRS / HIPEC in peritoneal cancerous colon carcinoma 

 

In colorectal cancer, peritoneal metastases can be observed approximately 15% of 

cases [7]. Peritoneal metastases are associated with poor prognosis. The median survival for 

patients with metastases limited to the peritoneum, which is used in palliative surgery and 

systemic chemotherapy of 12.6 months [8]. Where the procedure CRS / HIPEC period may be 

significantly longer. Verwaal [9] in 2008 compared the efficacy of systemic chemotherapy in 

combination with palliative surgery, the procedure CRS / HIPEC. The study showed a 

significant benefit to the patients who underwent CRS / HIPEC compared to the conventional 

procedure: progression-free survival (PFS) 12.6 vs. 7.7 months, and the OS 22.2 vs. 12.6 

months. The study Kuijpers [8] achieved more satisfactory results for CRS / HIPEC: 15.0 PFS 

and OS 33.0 months. The explanation for this could be the difference in the completeness of 

cytoreduction performed in both studies. In this paper Verwaal levels cytoreduction: CC0, 

CC1, CC2 were respectively 41%, 41%, 18%, and in the work Kuijpers CC0 - 80%, and CC1 

and CC2 total of 19%. The study Verwaal [10] the 2004 median OS for CC0, CC1 and CC2 / 

3 amounted to 42.9, 17.4, 5.0 months, whereas the survival 1 -, 3 -, 5 - year respectively for 

CC0 - 94.5% 56% , 43%, and the performance with only a CC1 - 66%, 9%, <1%.It follows 

that the most important prognostic factor in PC in the course of colorectal cancer is conducted 

cytoreduction completeness. Patients with cytoreduced at CC0 have a much better prognosis 

than patients with non-integer cytoreduced. What's more, this leads to the conclusion that the 

patient's eligibility for surgery one of the main factors you should be able cytoreduction at 

CC0 or CC1, because these patients achieve tangible benefits from the procedure CRS / 

HIPEC. On the other hand, patients with CC2 / 3 should not be qualified for HIPEC because 

the whole procedure is aggravating and brings them tangible benefits in the form of an 

acceptable extension of PFS and OS, and runs at about 34% and major complications (III-V 
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CTCAE v4 .0 [11]), and about 3% to death [8]. Before the CRS / HIPEC problem is it is 

founded, in which the patient's ability to achieve CC0 / 1 Basic imaging test, which is the CT 

is characterized by a certain degree of uncertainty in the assessment of peritoneal attachment 

[12]. Diagnostic laparoscopy, performed prior to CRS / HIPEC, could be a solution to this 

problem in order to better evaluate the possibility of a complete cytoreduction. However, it is 

not always feasible, especially in people over the previous intra-abdominal surgery, which 

results in a number of adhesions and prevent a comprehensive assessment of the peritoneal 

cavity [2]. 

 

CRS / HIPEC in gastric cancer 

 

Tumor cells in gastric cancer (GC) can easily spread within the peritoneal cavity, 

which results in the creation of the possibility of cancerous peritonitis (PC). In stage IB are 

detected in the peritoneal cavity in 24% of cases, while in stage II, and III already 40% of the 

cases [13].  The study EVOCAPE1 said PC in a significant number of cases, GC of the 125 

patients, 73 patients (58%) at the time of diagnosis of cancer coexisted peritoneal 

carcinomatosis. Average survival for these patients was 6.5 months, and median 3.1 months 

[14]. 

Randomized Yang [15] compared the effectiveness of surgical cytoreduction surgery 

(CRS) with cytoreduction surgery combined with HIPEC method. Median OS for CRS vs. 

CRS / HIPEC stood at 6 and 11 months. Experience 1 -, 2 -, 3 - year for CRS was on the 

level: 29.4%, 5.9%, 0%, and for CRS / HIPEC: 41.2%, 14.7%, 5.9%. Depending on the type 

of tumor (synchronous vs. Metachronous) the effects of the method CRS / HIPEC are 

different. CRS / HIPEC significantly longer median OS of patients with synchronous 

metastases (12 vs. 6.5 months), while in the case of metastases meta connection CRS / HIPEC 

shortened median OS (5.5 vs 11 months). It should be noted that the number of patients with 

metastatic metachronic was too small (n = 17) in order to draw firm conclusions about the 

dangers of call CRS / HIPEC in the treatment of such tumors. By the time of completion of 

work died 97.1% of patients who underwent CRS and 85.3% for CRS / HIPEC. This study 

also showed that, as in colorectal cancer, an important predictor of OS is conducted 

completeness of cytoreduction. It shows that the more doszczętna cytoreduced the better 

outcome in the group with both the CRS and CRS / HIPEC. The CC0 / 1 and CC2 / 3 for the 

CRS median OS was 11 and 4 months, and for CRS / HIPEC 12 and 8.2 months. This shows 

that, when cytoreduction should aim for the maximum possible reduction of cancer cells in 



81 

the peritoneal cavity, because it significantly improves the prognosis. It is worth noting that 

the combination of methods CRS / HIPEC is beneficial not only for the treatment of 

peritoneal carcinomatosis you in the course of gastric cancer, but also in the prevention of 

relapse. By Fujimoto [16] The combination of both methods significantly reduced the 

mortality due to relapse. Experience 2 -, 4 -, 8 - tires was respectively CRS group: 77%, 58%, 

49%, while in group CRS / HIPEC 88%, 76%, 62%. During the observation period, the group 

of patients who applied CRS / HIPEC (n = 71), only 1 patient died from metastases to the 

peritoneum, and in the CRS group (n = 70) until the 16 patients have died. Surgical treatment 

in combination with HIPEC proved efficacious in preventing recurrence of advanced gastric 

cancer compared with the surgical treatment.  

 

Morbidity, mortality rate and quality of life after CRS / HIPEC 

 

Method CRS / HIPEC brings many benefits to patients including in the form of 

improved survival. It is, however, fraught with significant risk of complications and even 

mortality. A systematic review of complications during the procedure CRS / HIPEC with 

2012 by Chua [17] showed that the large, specialized centers of prevalence is 12-52%, while 

the mortality of 0.9-5.8%. It was found also found that morbidity and mortality are similar to 

those found in other large operations on the gastrointestinal tract. The study Yang [15] 

indicate that complications using cytoreduction and intraperitoneal chemotherapy in 

hyperthermia occur more frequently than those using the same cytoreduction: 11.7% 

vs.14.7%. The most common complications of surgery CRS / HIPEC include obstruction (0-

86%), abscess (0-37%), hematological disorders (drug) (0-28%), fistula (0-23%), sepsis (0-14 

%), perforation (0-10%), anastomotic leakage (0-9%), deep vein thrombosis or pulmonary 

embolism (0-9%), renal failure (0-7%) [17]. The study Yan [18] demonstrated that treatment 

with intraperitoneal perfusion hyperthermia chemotherapy increases the risk of intra-

abdominal abscess and neutropenia. Additionally, Teo [2] points to the risk of complications 

from the respiratory system, especially in patients with extensive resections within the 

diaphragm. Therefore, should consider the introduction of pre-and postoperative pulmonary 

rehabilitation.  

Many studies have shown that the most important predictor of the completeness of 

cytoreduction. The paper Teo [2] it is shown that the operative perioperative morbidity and 

mortality associated largely with the extent cytoreduction.In patients with advanced disease 

(high rate of PCI), due to the desire to achieve a level of cytoreduction CC0 / 1, the procedure 
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takes several hours and involves, among others, severe blood loss and a significant number of 

resection. Design for 7 resection, including gastrectomy, splenectomy or resection does not 

affect the median OS or PFS. The above operation is apparent, however, that the loss of blood 

and the number of resection affect the incidence of postoperative complications. Each 1 liter 

of blood loss resulting in 66% increase in the risk of complications, and each subsequent 

resection increases the risk by 53%. Verwaal [10] reported, however, that patients whose 

tumors are located within the small intestine or the mesentery, have a worse prognosis. This 

entails that during cytoreduction leave a small section of the small intestine to absorb 

nutrients. This leads to a worsening prognosis as a result of incomplete cytoreduction. 

It should be borne in mind the quality of life (QoL) following the procedure CRS / 

HIPEC. It might seem that such aggressive treatment method will result in a permanent 

reduction in quality of life. However, studies show that, despite the initially reported QoL 

reduction compared to the preoperative period, after a period of 3-6 months of treatment, 

there is a return to the pre-treatment process [19]. Also Tsilimparis study [20] notes the 

decline in quality of life after surgery, and between 6-12 months of this life will return to 

normal, and even improve the quality of life, which makes the initial, transient decreases in 

the level of QoL is not an indication to stop treatment with this method. 

Conclusions 

 Overview Some literature suggests that the combination of chemotherapy 

cytoreduction with intraperitoneal perfusion hyperthermia can be an effective therapeutic 

method in the case of the cancerous peritonitis in the course of colorectal cancer and cancer of 

the stomach. It should be borne in mind that this is an aggressive treatment method and should 

be the subject appropriately-selected patients. Then, the benefits of this procedure may be 

significant. It would, however, was to conduct further research on a larger number of patients 

in order to more accurately evaluate the effectiveness of this method in the treatment of 

cancerous peritonitis. 
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Wstęp 

 

Na raka jelita grubego na świecie w 2008 zachorowało ok. 1.24 mln osób, a na raka żołądka ok. 990 000. Rak jelita grubego był 

wtedy 3., a rak żołądka 4. najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie [1]. Nowotwory te mają tendencję do łatwego rozprzestrzeniania 

się i dawania przerzutów do otrzewnej. Stan ten jest nazywany rakowatością otrzewnej (PC), a  jego stwierdzenie w przebiegu choroby 

nowotworowej jest czynnikiem bardzo niekorzystnym rokowniczo. Mediana całkowitego czasu przeżycia (OS) w przypadku PC wynosi 6-

12 miesięcy [2]. Jest to efekt słabej penetracji dożylnej chemioterapii systemowej stosowanej w leczeniu zmian nowotworowych 
zlokalizowanych na otrzewnej z powodu istnienia bariery krew-otrzewna. Do tej pory postępowanie w przypadkach PC ograniczało się 

głównie do chirurgii paliatywnej. Obecnie jednak wiąże się duże nadzieje z połączenia dwóch metod: cytoredukcji (CRS) oraz 

dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC). Postępowanie to polega na wykonaniu w pierwszej kolejności  
cytoredukcji, starając się osiągnąć stopień CC0 lub CC1 w 4-stopniowej skali CCS. Jeśli pozostaną przerzuty większe niż >2,5mm (CCS2/3), 

penetracja zmian nowotworowych przez cytostatyk będzie niepełna, gdyż zdolność ta wynosi jedynie do 3mm [3]. Hipertermia zwiększa 

biodostępność cytostatyków  i uwrażliwia komórki nowotworowe na ich działanie, jednocześnie wykazując bezpośrednie działanie 
cytotoksyczne oraz selektywną destrukcje komórek w stanie hipoksji i kwasicy [4]. 

Przy kwalifikacji pacjentów do procedury CRS/HIPEC należy wziąć pod uwagę skalę PCI (peritoneal carcinomatosis index), 

określającą stopień zaawansowania przerzutów do otrzewnej, której wartość powinna wynosić nie więcej niż 20 pkt. Istotne jest także 
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ograniczenie rozsiewu zmian jedynie do otrzewnej. Dopuszcza się jednak obecność do 3, możliwych do usunięcia ognisk przerzutowych w 

wątrobie oraz pojedynczy resekcyjny przerzut w płucu [5]. Kluczowa okazuje się również możliwość wykonania cytoredukcji na poziomie 

CC0 lub CC1, a także stan kliniczny pacjenta. Do oceny tego ostatniego zastosowanie znajduje skala  sprawności według Eastern 
Cooperative Oncology Group (ECOG). Ilość otrzymanych punktów w tej skali ma ścisły wpływ na rokowanie. Mediana przeżycia przy 

ECOG 0-1 wynosi 21,7 miesiąca, natomiast przy ECOG 2-3 spada do 9,5 miesiąca [6]. 

 

CRS/HIPEC w rakowatości otrzewnej w przebiegu raka jelita grubego 

 

W raku jelita grubego przerzuty do otrzewnej można zaobserwować w ok. 15% przypadków [7]. Przerzuty do otrzewnej wiążą się 
ze złym rokowaniem. Mediana przeżycia u pacjentów z przerzutami ograniczonymi do otrzewnej, u których zastosowano chirurgię 

paliatywną i chemioterapię systemową wynosi 12,6 miesiąca [8]. W przypadku zastosowania procedury CRS/HIPEC okres ten może ulec 

znacznemu wydłużeniu. Verwaal [9] w roku 2008 porównał skuteczność chemioterapii systemowej w połączeniu z chirurgią paliatywną z 
procedurą CRS/HIPEC. W pracy wykazano znaczną korzyść odnoszoną przez pacjentów, u których przeprowadzono CRS/HIPEC w 

stosunku do postępowania konwencjonalnego: czas wolny od progresji choroby (PFS) 12.6 vs. 7.7 miesiąca, natomiast OS 22.2 vs. 12.6 

miesiąca. W badaniu Kuijpers [8] osiągnięto jeszcze bardziej zadowalające wyniki dla CRS/HIPEC: PFS 15.0 i OS 33.0 miesiąca. 
Wytłumaczeniem tego może być różnica w doszczętności przeprowadzonej cytoredukcji w obu badaniach. W pracy Verwaal poziomy 

cytoredukcji: CC0, CC1, CC2 wynosiły odpowiednio 41%, 41%, 18%, natomiast w pracy Kuijpers CC0 - 80% oraz CC1 i CC2 łącznie 19%. 

W badaniu Verwaal [10] z 2004 roku mediana OS dla CC0, CC1 i CC2/3 wynosiła odpowiednio 42.9, 17.4, 5.0 miesiąca, natomiast 
przeżycie 1-, 3-, 5- roczne dla CC0 odpowiednio – 94,5%, 56%, 43%, a dla CC1 już tylko - 66%, 9%, <1%. Wynika z tego, że 

najistotniejszym czynnikiem prognostycznym w PC w przebiegu raka jelita grubego jest doszczętność przeprowadzonej cytoredukcji. 

Pacjenci z cytoredukcją na poziomie CC0 mają znacznie lepsze rokowanie niż pacjenci z cytoredukcją niecałkowitą. Co więcej, prowadzi to 
do wniosku, że przy kwalifikacji pacjenta do zabiegu jednym z głównych czynników powinna być możliwość cytoredukcji na poziomie CC0 

lub CC1, ponieważ ci pacjenci osiągają wymierne korzyści z procedury CRS/HIPEC. Z kolei pacjenci z CC2/3 nie powinni być 

kwalifikowani do HIPEC, ponieważ cała procedura jest obciążająca i nie przynosi im wymiernych korzyści w postaci zadowalającego 
wydłużenia PFS czy OS, a prowadzi w ok. 34% do poważnych powikłań (III-V wg CTCAE v4.0 [11] ), a w ok. 3% do zgonu [8]. Przed 

przeprowadzeniem CRS/HIPEC problemem jest stwierdzenie, u którego z pacjentów jest możliwość osiągnięcia CC0/1. Podstawowe 

badanie obrazowe, jakim jest CT, cechuje się pewną niedokładnością w ocenie stopnia zajęcia otrzewnej [12]. Diagnostyczna laparoskopia, 
wykonywana przed CRS/HIPEC, mogłaby być rozwiązaniem tego problemu w celu dokładniejszej oceny możliwości przeprowadzenia 

całkowitej cytoredukcji. Nie zawsze jednak jest możliwa do przeprowadzenia, zwłaszcza u osób po wcześniejszych zabiegach wewnątrz 

jamy brzusznej, które skutkują licznymi zrostami i uniemożliwiają kompleksową ocenę jamy otrzewnej [2]. 

 

CRS/HIPEC w raku żołądka 

 

Komórki nowotworowe w raku żołądka (GC) z łatwością rozprzestrzeniają się wewnątrz jamy otrzewnej, co skutkuje 

możliwością powstania rakowatości otrzewnej (PC). W stadium IB wykrywane są w jamie otrzewnej w 24% przypadków, natomiast w 

stadium II i III już w 40% przypadków [13].  W badaniu EVOCAPE1 stwierdzono PC w znacznej ilości przypadków GC: spośród 125 
chorych u 73 osób (ok. 58%) w chwili rozpoznania nowotworu współistniała rakowatość otrzewnej. Średnia przeżycia wynosiła dla tych 

pacjentów 6,5 miesiąca, a mediana 3,1 miesiąca [14]. 

Randomizowane badanie Yang [15] porównuje skuteczność zabiegu chirurgicznej cytoredukcji (CRS) z zabiegiem cytoredukcji 
połączonym z metodą  HIPEC. Mediana OS dla CRS vs. CRS/HIPEC wyniosła odpowiednio 6 i 11 miesiąca. Przeżycie 1-, 2-, 3- letnie dla 

CRS kształtowało się na poziomie: 29.4%, 5.9%, 0%, a dla CRS/HIPEC: 41.2%, 14.7%, 5.9%. W zależności od rodzaju przerzutów 
(synchroniczne vs. metachroniczne) efekty zastosowania metody CRS/HIPEC są odmienne. CRS/HIPEC znacznie wydłuża medianę OS 

chorych z przerzutami synchronicznymi (12 vs. 6.5 miesiąca), natomiast w przypadku przerzutów metachronicznych połączenie CRS/HIPEC 

skraca medianę OS (5.5 vs 11 miesięcy). Należy tutaj podkreślić, iż liczba chorych z przerzutami metachronicznymi była zbyt mała (n=17), 
aby móc wysnuć jednoznaczne wnioski o szkodliwości połączenia CRS/HIPEC w leczeniu tego rodzaju przerzutów. Do czasu ukończenia 

pracy zmarło 97.1% chorych, u których wykonano CRS i 85.3% dla CRS/HIPEC. Badanie to wykazało również, że podobnie jak w raku 

jelita grubego, ważnym predykatorem OS jest doszczętność przeprowadzonej cytoredukcji. Ukazano, że im bardziej doszczętna cytoredukcja 
tym lepsze rokowanie w grupie zarówno z CRS jak i CRS/HIPEC. Przy CC0/1 i CC2/3 dla CRS mediana OS wynosiła odpowiednio 11 i 4 

miesiące, natomiast dla CRS/HIPEC 12 i 8.2 miesiąca. Świadczy to o tym, że dokonując cytoredukcji powinniśmy dążyć do maksymalnej 

możliwej redukcji komórek nowotworowych w jamie otrzewnej, ponieważ to znacząco polepsza rokowanie. Warto podkreślić, że połączenie 
metody CRS/HIPEC jest korzystne nie tylko w leczeniu rakowatości otrzewnej w przebiegu raka żołądka, ale również w zapobieganiu 

nawrotom choroby. Według Fujimoto [16] połączenie obu metod znacznie zmniejszyło śmiertelność w wyniku nawrotów choroby. Przeżycie 

2-, 4-, 8- letnie wynosiło odpowiednio w grupie CRS: 77%, 58%, 49%, natomiast w grupie CRS/HIPEC 88%, 76%, 62%. Podczas okresu 
obserwacji, wśród grupy pacjentów, u których zastosowano CRS/HIPEC (n=71), tylko 1 pacjent zmarł w wyniku przerzutów do otrzewnej, 

natomiast w grupie CRS (n=70) aż 16 pacjentów zmarło z tego powodu. Leczenie chirurgiczne w skojarzeniu z HIPEC okazało się 

skuteczniejszą metodą w zapobieganiu nawrotom zaawansowanego raka żołądka w porównaniu z samym leczeniem chirurgicznym.  

 

Chorobowość, śmiertelność okołooperacyjna oraz jakość życia po CRS/HIPEC 

 

Metoda CRS/HIPEC przynosi wiele korzyści pacjentom m.in. w postaci wydłużenia przeżycia. Jest jednak obarczona znacznym 

ryzykiem powikłań, a nawet ryzykiem zgonu. W przeglądzie systematycznym dotyczącym powikłań podczas stosowania procedury 

CRS/HIPEC z 2012 roku autorstwa Chua [17] wykazano, że w dużych, specjalistycznych ośrodkach chorobowość wynosi 12-52%, 
natomiast śmiertelność 0.9-5.8%. Stwierdzono również, iż chorobowość i śmiertelność są zbliżone do tych występujących podczas innych, 

rozległych operacji na przewodzie pokarmowym. Z kolei badania Yang [15] wskazują, że powikłania przy zastosowaniu cytoredukcji i 

chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii występują częściej aniżeli przy zastosowaniu samej cytoredukcji:  11.7% vs. 14.7%. Do 
najczęstszych powikłań zabiegu CRS/HIPEC należą: niedrożność (0-86%), ropień (0-37%), zaburzenia hematologiczne (polekowe) (0-28%), 

przetoka (0-23%), sepsa (0-14%), perforacja (0-10%), przeciek w miejscu zespolenia (0-9%), zakrzepica żył głębokich lub zatorowość 

płucna (0-9%), niewydolność nerek (0-7%) [17]. W badaniu Yan [18] wykazano, że leczenie dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w 
hipertermii zwiększa ryzyka powstania ropnia wewnątrzbrusznego i neutropenii. Dodatkowo Teo [2] wskazuje na ryzyko pojawienia  się 

powikłań ze strony układu oddechowego, zwłaszcza u pacjentów z rozległymi resekcjami w obrębie przepony. W związku z tym należałoby 

rozważyć wprowadzenie przed- i pooperacyjnej rehabilitacji oddechowej.  
Z wielu badań wynika, że najważniejszym czynnikiem predykcyjnym jest doszczętność cytoredukcji. W pracy Teo [2] wykazano, 

iż chorobowość i okołooperacyjna śmiertelność wiążą się w dużym stopniu z rozległością cytoredukcji. U pacjentów z zaawansowaną 

chorobą (wysoki współczynnik PCI), ze względu na chęć osiągnięcia poziomu cytoredukcji CC0/1, procedura trwa wiele godzin i wiąże się 
m.in. z dużą utratą krwi oraz znaczną liczbą resekcji. Wykonanie do 7 resekcji, w tym gastrektomii, splenektomii czy resekcji jelita, nie 

wpływa na medianę OS, ani PFS. Z powyższej pracy wynika jednak, że utrata krwi i liczba resekcji wpływają na częstość pooperacyjnych 
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powikłań. Każdy 1l utraconej krwi skutkuje 66% wzrostem ryzyka wystąpienia powikłań, natomiast każda kolejna resekcja zwiększa to 

ryzyko o 53%. Verwaal [10] donosi jednak, że pacjenci, u których przerzuty znajdują się w obrębie jelita cienkiego bądź jego krezki, mają 

gorsze rokowanie. Wiąże się to z tym, że podczas cytoredukcji należy pozostawić chociaż niewielki fragment jelita cienkiego w celu 
wchłaniania substancji odżywczych. Prowadzi to do pogorszenia rokowania w wyniku niepełnej cytoredukcji. 

Należy mieć także na uwadze jakość życia pacjentów (QoL) po procedurze CRS/HIPEC. Mogłoby się wydawać, że tak 

agresywna metoda leczenia poskutkuje trwałym obniżeniem jakości życia. Jednak badania ukazują, że mimo początkowo zgłaszanego 
obniżenia QoL w porównaniu do okresu przedoperacyjnego, po okresie 3-6 miesięcy od zabiegu, ma miejsce powrót do wartości 

poprzedzających proces leczenia [19]. Także badanie Tsilimparis [20] odnotowuje spadek jakości życia po operacji, natomiast między 6-12 

miesiącem życia następuje powrót do normy, a nawet podwyższenie jakości życia, co sprawia, że początkowe, przejściowe obniżenie 
poziomu QoL nie jest wskazaniem do zaprzestania leczenia tą metodą. 

 

Wnioski 

 

 Przegląd wybranej literatury sugeruje, że połączenie cytoredukcji z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii może 

być skuteczną metodą terapeutyczną w przypadku rakowatości otrzewnej w przebiegu raka jelita grubego i raka żołądka. Należy jednak mieć 
na uwadze, że jest to agresywna metoda lecznicza i powinni być jej poddawani odpowiednio wyselekcjonowani pacjenci. Wtedy korzyści z 

tej procedury mogą być znaczne. Wskazane by jednak było prowadzenie dalszych badań, na większej liczbie chorych w celu jeszcze 

dokładniejszej oceny skuteczności zastosowania tej metody w leczeniu rakowatości otrzewnej. 
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