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Od redakcji
Walka z nowotworami może być skuteczna tylko
wtedy, gdy o chorobie będziemy myśleć na wielu
płaszczyznach i uwzględnimy perspektywy możliwie wielu podmiotów uczestniczących w systemie ochrony
zdrowia.
Analizując mechanizmy w nim zachodzące, można dokładnie określić możliwości wdrażania nowych
i wykorzystania już dostępnych technologii medycznych,
dążąc tym samym do podniesienia bezpieczeństwa
i skuteczności opieki onkologicznej.
Kluczowe wyzwania, zadania i pytania omawiamy
w «Innowacyjnej onkologii». Chcemy, aby ta analiza uwarunkowań, w jakich funkcjonuje onkologia i możliwości, jakie się rysują, mogła posłużyć
za wszechstronny materiał do merytorycznej dyskusji
o tym, co jest przedmiotem naszej wspólnej pasji.
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Onkologicznego w kadencji 2018–2022

Niezwykle potrzebna i pierwsza tego rodzaju publikacja na polskim rynku. W sposób
kompleksowy
traktuje
onkologię
i nie tylko mówi o tym, jak dziś wygląda w Polsce
sytuacja chorych na raka, lecz także wskazuje kierunki na przyszłość, wyznacza cele i pokazuje,
jak je osiągnąć.
«Innowacyjna onkologia» to recepta przygotowana przez
najlepszych ekspertów i skierowana do wszystkich,
od których zależy i będzie zależał kształt polskiej onkologii.
dr hab. n. ekon. Barbara Więckowska, prof. SGH
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ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„INNOWACYJNA ONKOLOGIA. POTRZEBY, MOŻLIWOŚCI, SYSTEM”
ROZDZIAŁ 1. Onkologiczne tsunami – Polska na tle świata

4.2. Radiologia i diagnostyka obrazowa w onkologii

1.1 Zmiany demograficzne w Polsce – wybrane aspekty

4.3. Diagnostyka molekularna w nowotworach litych

1.2. Źródła informacji na temat zachorowań na raka, czyli
dlaczego dane mogą się różnić

4.4. Czy rozwój genetyki oznacza rewolucję
w medycynie?

1.3. Statystyki i projekcje epidemiologiczne zachorowań na
nowotwory złośliwe w kontekście starzenia się ludności

4.5. Rola badań genetycznych z zastosowaniem
technologii sekwencjonowania następnej generacji
(NGS) we współczesnej onkologii

1.4. Choroba onkologiczna z perspektywy rynku pracy

4.6. Nieinwazyjna diagnostyka podwyższonego ryzyka
transformacji nowotworowej w przypadkach

ROZDZIAŁ 2. Ile kosztuje leczenie raka?
2.1. Jak finansować leczenie onkologiczne?
2.2. Wydatki na leczenie onkologiczne – Polska na tle
świata

nawracających dolegliwości zespołu LUTS jako
przykład realizacji zadania profilaktyki drugorzędowej

ROZDZIAŁ 5. Innowacje w terapiach lekowych

2.3. Innowacje w organizacji i finansowaniu leczenia –
znaczenie pakietu onkologicznego

5.1. Instrumenty dzielenia ryzyka jako ważne narzędzie
w refundacji leków

2.4. Koszty pośrednie – po co je liczymy?

5.2. Badania kliniczne jako podstawa postępu
w onkologii

2.5. Koszty pośrednie wybranych nowotworów
2.6. Fundusze unijne – nowa perspektywa. Czy mogą
wesprzeć polską onkologię?

5.3. Refundacje leków w onkologii
5.4. Nowe leki stosowane w leczeniu raka płuca
5.5. Leczenie drobnokomórkowego raka płuca

ROZDZIAŁ 3. Ubezpieczenia zdrowotne – czy możliwe
w onkologii?
3.1. Klasyfikacja ubezpieczeń – gdzie jest miejsce na
onkologię?
3.2. Ubezpieczenia onkologiczne na świecie
3.3. Nieodszkodowawcze ubezpieczenia onkologiczne
w Polsce
3.4. Odszkodowawcze ubezpieczenia onkologiczne
w Polsce
3.5. Ubezpieczenia onkologiczne i innowacje, czyli co
może nas czekać

ROZDZIAŁ 4. Nowości w diagnostyce onkologicznej
4.1. Badanie patomorfologiczne – rozpoznanie, precyzyjne
leczenie, monitorowanie

5.6. Leczenie drobnokomórkowego raka płuca
w praktyce klinicznej
5.7. Innowacyjność w immunoterapii: za i przeciw,
nowe perspektywy
5.8. Nowotwory układu limfoidalnego – terapie
komórkowe
5.9. Medycyna personalizowana
5.10. Choroba resztkowa w leczeniu ostrej białaczki
limfoblastycznej
5.11. Aktualna sytuacja refundacyjna w polskiej
hematologii
5.12. Dostępność do leczenia w hematoonkologii
5.13. Innowacje w leczeniu systemowym raka jelita
grubego
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ROZDZIAŁ 6. Innowacje w terapiach nielekowych
6.1. Chirurgia onkologiczna
ɐ
ɐ
ɐ
ɐ

Innowacyjna chirurgia onkologiczna w raku piersi
Innowacyjna chirurgia onkologiczna w raku żołądka
Innowacyjna chirurgia onkologiczna w raku trzustki
Innowacyjna chirurgia onkologiczna w raku jelita
grubego

6.2. Radioterapia
ɐ
ɐ
ɐ
ɐ
ɐ
ɐ
ɐ

Radioterapia stereotaktyczna
Radioterapia adaptacyjna
Radioterapia personalizowana
Nowe techniki w leczeniu raka prostaty
Radioterapia śródoperacyjna
Radioterapia protonowa – fakty i mity
Radioterapia i leczenie systemowe

Choroba oligometastatyczna – nowy paradygmat onkologii
Wykorzystanie potencjału i ewolucji wysokiej jakości
obrazowania diagnostycznego magnetycznego rezonansu
jądrowego
w nowoczesnych technikach radioterapii
6.3. Innowacje w leczeniu żywieniowym w onkologii

ROZDZIAŁ 8. Nowoczesne podejście do organizacji
leczenia raka – zarządzanie
8.1. Rachunkowość zarządcza w onkologii
8.2. Benchmarking organizacji
– dobre wzorce do działania
8.3. Lean management – skuteczne zarządzanie
podmiotami leczniczymi
8.4. Strategiczna Karta Wyników nadal rozwiązaniem
dla nowoczesnych szpitali
8.5. Szpitalna ocena technologii medycznych
w onkologii
8.6. Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej
– case study

ROZDZIAŁ 9. Rozwiązania IT wspierające technologię
9.1. Nowoczesne technologie
9.2. Dostęp do danych
– nowoczesne Evidence Based Medicine

ROZDZIAŁ 7. Nowoczesne podejście do organizacji leczenia
raka – koordynacja
9.3. Rozwiązania IT podnoszące efektywność procesów
7.1. Onkologia dziecięca jako przykład nowych rozwiązań
organizacyjnych w celu pokonania

9.4. Rozwiązania IT wspierające decyzje

wyzwań i ograniczeń

9.5. Patient experience jako podstawa do szukania
innowacyjnych rozwiązań na ścieżce leczenia pacjenta

7.2. Value based health care jako rama zmian w polskiej
onkologii – Małgorzata Sobotka-Gałązka

9.6. Transformacja onkologii poprzez szybkość,
skuteczność i integrację na wielu poziomach

7.3. Narodowa Strategia Onkologiczna
7.4. Koordynowana opieka zdrowotna
– podejścia i modele
7.5. Rak płuca – istotna rola konsylium
wielodyscyplinarnego
7.6. Koordynator leczenia w pakiecie onkologicznym
– jak bardzo skoordynowany?
7.7. Wsparcie psychologiczne i społeczne jako jeden
z kluczowych czynników radzenia sobie
z chorobą nowotworową. Budowanie sieci wsparcia
społecznego pacjentów i ich rodzin
7.8. Rehabilitacja onkologiczna z perspektywy pacjenta.
Czy rehabilitacja onkologiczna to innowacja?
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Uwarunkowania
polskiej onkologii

LICZBA ZACHOROWAŃ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE STALE ROŚNIE

Przyczynia się do tego głównie wzrost liczby osób w wieku starszym (prognozuje się,
że w roku 2050 liczba osób w wieku 65 lat
i więcej będzie wynosić ponad 11 mln, 1/3 populacji Polski), czyli grupy wiekowej dla których choroba ta jest najczęstsza. Drugim czynnikiem wpływającym na liczbę zachorowań jest wzrost wskaźników
zapadalności, który jednak nie wiadomo, czy wynika z większej wykrywalności (np. wprowadzenie
pakietu onkologicznego) czy też, co byłoby gorsze,
ze wzrostu oddziaływania czynników ryzyka (np. smog,
otyłość).
Dobrą informacją jest fakt, że wzrastają wskaźniki
przeżywalności, co jednak przekłada się bezpośrednio
na rosnącą liczbę osób chorych i rosnące tym samym
potrzeby w zakresie świadczeń zdrowotnych (leczenie,
rehabilitacja, follow up, opieka paliatywna). Innymi słowy zapotrzebowanie będzie rosnąć.

A CO Z MOŻLIWOŚCIAMI?
Żaden kraj na świecie nie znalazł optymalnego sposobu
finansowania świadczeń onkologicznych. Udział wydatków na leczenie onkologiczne we wszystkich wydatkach
na ochronę zdrowia różni się istotnie pomiędzy krajami OECD, średnio wynosi ok. 5%.
W Polsce na leczenie onkologiczne finansowane ze środków publicznych przeznaczane jest ok. 8,88 mld zł (2018),
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z czego prawie 5 mld na pakiet onkologiczny. Wydatki
na leczenie onkologiczne to jedynie koszty bezpośrednie choroby nowotworowej. Ważne są również koszty
pośrednie.
Polska należy do jednych z najszybciej starzejących się populacji Europy, co sprawia,
że w 2060 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym (20–64 lat) będzie przypadać ponad 70 osób
w wieku 65+. Wśród krajów OECD gorzej będzie
tylko w Korei, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Japonii. Choroby nowotworowe dotykają również osoby
w wieku produkcyjnym.
Szacunkowe
koszty
mniejszego
zatrudnienia,
utraconych
dochodów
pracowników
i tym samym utracone składki systemu zapieczenia społecznego i niższe PKB jednej kohorty chorych w wieku produkcyjnym, w perspektywie okresu produkcyjnego wynoszą co najmniej
20–50 mld zł (w zależności od tego czy osoby wracają
do aktywności zawodowej).

WIELE DZIEJE SIĘ NA POZIOMIE

SAMYCH PLACÓWEK OCHRONY
ZDROWIA
A MOŻE PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE?

W Polsce ubezpieczenia zdrowotne nie są odrębnie regulowane. Mogą występować jako element suplementarny
wobec systemu publicznego tj. płacimy równolegle za
szybszy dostęp do świadczeń zdrowotnych. Ponieważ
jednak potencjalne koszty leczenia chorób onkologicznych są bardzo wysokie oraz ciężko przewidywalne (ze
względu na istotny ich regularny wzrost), co się przekłada na wysokość składki zdrowotnej, oferta ubezpieczeń tego typu (ubezpieczeń odszkodowawczych) jest
w Polsce bardzo ograniczona (zakład zazwyczaj jest zobowiązany również do organizacji procesu leczenia).
Niestety, ze względu na stopień rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce oraz brak uregulowań prawnych relacji pomiędzy publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym
a
prywatnym
ubezpieczeniem
zdrowotnym
(w szczególności kwestii dopłat do świadczeń
o wyższej jakości) rozwój tego segmentu ubezpieczeń
jest raczej skazany na stagnację.

OPTYMALIZACJI

FINANSOWA-

ROZWIĄZANIACH

KOORDYNO-

NIA MOŻNA SZUKAĆ RÓWNIEŻ W
WANYCH

Opieka koordynowana wprowadzona w Polsce posiada wszystkie elementy modelowe, jednakże, jak każde wdrożenie, powinno być ciągle monitorowane oraz
dostosowywane. Na uwagę zasługują rozwiązania w
zakresie funkcji koordynatora leczenia, zaczynające stanowić wręcz wyróżnik placówki leczniczej oraz
zasadność rozszerzenia koordynacji o wsparcie psychologiczne. Koordynacja opieki stanowi również element ostatnio podnoszonej Value Based Health Care
(VBHC). Elementy tego podejścia jak promowanie powtarzalności jako aproksymacji jakości (np. zwiększone
finansowanie za odpowiedni volumen zabiegów), stawianie na porównywalność zwiększającą przejrzystość
w systemie (np. portal Zdrowe Dane) są już wdrażane do polskiego systemu ochrony zdrowia.
Na niektóre zaś, trzeba jeszcze poczekać.

Coraz częściej korzystają one z narzędzi nowoczesnej
rachunkowości menedżerskiej jakimi są lean management czy strategiczna karta wyników. Jednak należy
pamiętać, że nie są to rozwiązania typu „one fits all”.
Każde z nich, ma swoje konkretne zastosowanie i efekty.
Coraz częściej korzystają one z narzędzi nowoczesnej
rachunkowości menedżerskiej jakimi są lean management czy strategiczna karta wyników. Jednak należy pamiętać, że nie są to rozwiązania typu „one fits
all”. Każde z nich, ma swoje konkretne zastosowanie i
efekty. Jednym z ostatnio wspieranych rozwiązań jest
szpitalna ocena technologii medycznych (tzw. HB-HTA), która zostanie pilotażowo wdrożona w jednej z
placówek, również w obszarze onkologii.

INNOWACYJNOŚĆ TO RÓWNIEŻ
NOWOCZESNE

ROZWIĄZANIA

W ZAKRESIE DANYCH

W Polsce mamy już za sobą szereg działań zmierzających do cyfryzacji procesów w obszarze
ochrony zdrowia. Składają się na nie różne inicjatywy – od budowy rozwiązań wspierających
działanie poszczególnych instytutów i szpitali, poprzez analizy ryzyka występowania nadużyć
w Narodowym Funduszu Zdrowia, kończąc na realizowanym przez CSIOZ projekcie P1. Można
podać
szereg
przykładów
wykorzystania
IT
w onkologii w zakresie od najprostszego tj. ułatwiania dostępu do danych, poprzez podnoszenie efektywności procesu (np. zdalne konsylium) czy wręcz
wsparcie podejmowania decyzji z wykorzystaniem
analityki (np. diagnostyka z wykorzystaniem zaawansowanych technologii). Nie należy jednak zapominać,
że najważniejszy jest zawsze pacjent i budując konkretne rozwiązanie informatyczne należy mieć
na względzie również tzw. patient experience.
dr hab. n. ekon. Barbara Więckowska, prof. SGH

STR. 7

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ

Z SZEŚCIOMA PRZEDPREMIEROWYM ARTYKUŁAMI
RAPORTU INNOWACYJNA ONKOLOGIA:

Innowacje w organizacji i finansowaniu leczenia – znaczenie pakietu
onkologicznego – Andrzej Tolarczyk, Barbara Więckowska
Choroba resztkowa w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej
– Sebastian Giebel

Aktualna sytuacja refundacyjna w polskiej hematologii
– Ewa Lech-Marańda

Dostępność do leczenia w hematoonkologii
– Krzysztof Giannopoulos

Innowacje w leczeniu systemowym raka jelita grubego
– Lucjan Wyrwicz
Innowacje w leczeniu żywieniowym w onkologii
– Stanisław Kłęk

Innowacje w organizacji i finansowaniu leczenia – znaczenie
pakietu onkologicznego
Andrzej Tolarczyk, Barbara Więckowska

Wprowadzenie
Z dniem 1 stycznia 2015 r. dokonano w Polsce zmian
w organizacji funkcjonowania i finansowania opieki
onkologicznej. Zmiany te określa się jako tzw. pakiet
onkologiczny. Jego podstawowym celem była poprawa
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wyników leczenia poprzez skrócenie czasu od podejrzenia choroby nowotworowej do rozpoczęcia leczenia
oraz zapewnienie kompleksowej opieki na każdym
etapie choroby nowotworowej. Wprowadzono maksymalne terminy realizacji diagnostyki onkologicznej
oraz zapewniono warunki do szybkiej i kompleksowej

usługi w określonym standardzie. Warunki te jednak
należy rozumieć nie jako standardy postępowania
medycznego, ale jako wymagania stawiane świadczeniodawcom w zakresie dysponowania odpowiednią
infrastrukturą i zapleczem kadrowym. Jego wdrożenie
było również jednym z pierwszych w Polsce podejść,
w skali krajowej, do opieki koordynowanej. Świadczeniodawcy zostali zobligowani do zapewniania dostępu
do badań diagnostycznych w ramach diagnostyki
onkologicznej na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Natomiast w ramach leczenia szpitalnego
wprowadzono konieczność przeprowadzenia konsyliów
oraz zapewnienia w dostępie wszystkich metod leczenia
nowotworów, tj. leczenia zabiegowego, chemicznego
oraz radioterapii. Wykorzystano również wiele bodźców
ekonomicznych w celu wymuszenia wzrostu efektywności procesu diagnostyki i leczenia. Biorąc pod uwagę
ww. aspekty, można stwierdzić, że pakiet onkologiczny
był swoistą reorientacją paradygmatu w systemie
ochrony zdrowia w Polsce.

Karta DiLO przewodnikiem w procesie
Pakiet onkologiczny wprowadzony został Ustawą z dnia
22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Podstawową innowacją reformy było wprowadzenie
karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
(karta DiLO) mającej na celu ułatwienie pacjentowi
z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną
chorobą poruszanie się w ramach tzw. szybkiej ścieżki
onkologicznej, poprzez zebranie w „jednym miejscu”
dokumentacji medycznej związanej z procesem
diagnostyczno-terapeutycznym3. Dokumentuje
ona proces od podejrzenia choroby nowotworowej,
poprzez diagnostykę, do zakończenia leczenia.
3

Dokumentacja medyczna, w tym wyniki badań, stanowi
zgodnie z ustawą załącznik do karty DiLO.

Co do zasady, szybka ścieżka onkologiczna rozpoczyna się w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ),
gdzie w przypadku podejrzenia u pacjenta nowotworu
złośliwego (z wyłączeniem nieczerniakowych nowotworów skóry) lekarz POZ wystawia pacjentowi pełniącą
rolę skierowania kartę DiLO. Kolejne etapy procesu
odbywają się w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
(AOS). Pierwszym etapem jest diagnostyka wstępna,
mająca na celu wykluczenie albo potwierdzenie lub
istotne uprawdopodobnienie nowotworu złośliwego.
W przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego
pacjent kierowany jest na diagnostykę pogłębioną. Jej
celem jest z kolei szczegółowe zróżnicowanie (zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną) nowotworu
oraz ocena zaawansowania stanu chorobowego,
w zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizowanego planu leczenia. Po rozpoznaniu nowotworu
oraz określeniu stadium zaawansowania multidyscyplinarny zespół terapeutyczny (tzw. konsylium) określa
plan leczenia onkologicznego, po czym rozpoczyna się
proces leczenia. Wszystkie ww. etapy znajdują swoje
odzwierciedlenie w karcie DiLO. Istotnym novum wprowadzonym w pakiecie onkologicznym było określenie
maksymalnych terminów na realizację poszczególnych
etapów (ryc. 2.3).
Diagnostyka onkologiczna w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie powinna trwać dłużej
niż 7 tygodni (w okresie przejściowym w 2015 r. było
to 9 tygodni, w 2016 r. 8 tygodni). Maksymalny okres
od zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy do
uzyskania diagnozy (potwierdzenie lub wykluczenie
nowotworu w ramach diagnostyki wstępnej) wynosi
4 tygodnie (w tym maksymalnie 2 tygodnie od daty
zapisu do kolejki do daty pierwszej wizyty u specjalisty).
W okresie przejściowym w 2015 r. było to 5 tygodni.
Diagnostyka pogłębiona powinna być wykonana
w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni (4 tygodnie
w 2015 r.). Po zgłoszeniu pacjenta do szpitala ustalenie planu leczenia onkologicznego przez konsylium
oraz rozpoczęcie leczenia onkologicznego powinno
nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Natomiast w przypadku, w którym
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POZ

Podejrzenie
nowotworu

AOS

S Z P ITAL

Diagnostyka
wstępna

Diagnostyka
pogłębiona

4 tygodnie

3 tygodnie

Konsylium

Leczenie

2 tygodnie

RYCINA 2.3. Schemat tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej.
Źródło: Opracowanie własne.

do postawienia rozpoznania konieczne jest wykonanie
zabiegu diagnostyczno-leczniczego, w terminie 28 dni
od daty umieszczenia pacjenta na liście oczekujących
na udzielenie świadczenia powinien zostać wykonany
zabieg oraz określony przez konsylium plan leczenia
onkologicznego. Termin ten jest dłuższy niż w przypadku
standardowej ścieżki, ponieważ obejmuje również czas
niezbędny na wykonanie badania histopatologicznego
materiału pobranego w trakcie zabiegu.
Kartę DiLO pacjent może otrzymać nie tylko
w POZ, ale również na innych poziomach opieki.
W AOS w pierwszych 2 latach funkcjonowania można
ją było wydać tylko w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego. W takiej sytuacji pacjent znajdował
się na etapie analogicznym jak po przeprowadzeniu
diagnostyki wstępnej, więc kolejnym etapem procesu
była diagnostyka pogłębiona. W 2017 r. wprowadzono
możliwość, aby karta DiLO w AOS była wydawana
również w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego. Był to przejaw działań ukierunkowanych na
większe uelastycznienie sposobu wystawiania kart.
W ramach leczenia szpitalnego karta DiLO może być
wydawana tylko w przypadku rozpoznania nowotworu
złośliwego. Należy również zauważyć, że wprowadzając
pakiet onkologiczny, ustawodawca przewidział możliwość jej wydawania pacjentom już będącym w trakcie
leczenia onkologicznego, w celu zagwarantowania
im kompleksowości opieki. Wszystkie powyższe możliwości postępowania zostały odzwierciedlone we wzorze
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karty DiLO określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Liczbę kart DiLO wydanych w poszczególnych
trybach przedstawiono w tabeli 2.1.
TABELA 2.1. Liczba wydanych kart DiLO w okresie
2015–2018 wg miejsca wystawienia (w tys.)
MIEJSCE WYDANIA

2015

2016

2017

2018

POZ

74,6

72,2

79,3

80,8

AOS

58,9

59,9

70,9

90,7

Szpital

53,6

55,2

58,7

60,1

Szpital – kontynuacja
leczenia

44,9

5,3

2,9

3,4

232,0

192,6

211,9

235,0

Suma

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

W okresie 2015–2017 najwięcej kart wydawanych
było w POZ. W związku z wprowadzeniem możliwości
wydania kart w AOS w 2017 r., zaobserwować można
znaczący wzrost liczby kart DiLO wystawianych na tym
poziomie opieki, a już w 2018 r. było ich tam wydawanych najwięcej. W tabeli 2.2 przedstawiono liczbę
wykonanych diagnostyk wstępnych, pogłębionych oraz
konsyliów.
Biorąc pod uwagę, że na etapie konsylium nowotwór
złośliwy jest już potwierdzony, a przeprowadzenie konsylium jest koniecznym warunkiem leczenia w ramach

pakietu, można dokonać próby oszacowania jaki odsetek pacjentów leczonych jest w jego ramach. Zgodnie
z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce
w 2017 r. odnotowano 165 tys. nowych zachorowań na
nowotwory złośliwe. Odejmując od tej liczby 13,5 tys.
zachorowań na nieczerniakowe nowotwory skóry, należy
oczekiwać, że pakietem onkologicznym mogłoby być
objętych około 151,5 tys. przypadków. Porównując tę
liczbę z liczbą przeprowadzonych w 2017 r. konsyliów,
można stwierdzić, że z rozwiązań pakietu skorzystało
z grubsza 89% pacjentów.
TABELA 2.2. Liczba wykonanych diagnostyk i konsyliów
w okresie 2015–2018 (w tys.)
ŚWIADCZENIE

2015

2016

Diagnostyka wstępna

38,4

42,3

52,5

67,5

Diagnostyka pogłębiona

68,6

73,4

76,8

81,3

113,5

126,7

135,0

142,9

Konsylium

2017

2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

Pakiet onkologiczny gwarantuje
kompleksowość opieki
Jednym z podstawowych założeń pakietu onkologicznego było zagwarantowanie kompleksowości leczenia.
Warunkiem uczestniczenia świadczeniodawcy w realizacji pakietu onkologicznego w ramach AOS jest
możliwość wykonania wszystkich niezbędnych badań
diagnostycznych, włączywszy w to takie badania, jak
rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, PET
czy badania endoskopowe. Na etapie tworzenia rozwiązań pakietu onkologicznego założono, że diagnostyka
onkologiczna nie będzie musiała odbywać się w ramach
jednego podmiotu leczniczego – jednostki mogą tworzyć konsorcja lub zlecać wykonanie świadczeń opieki
zdrowotnej podwykonawcom, a świadczeniodawca
realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty DiLO, zapewnia co najmniej
dostęp do realizacji ww. badań. Jest to typowy przykład sieci dostawców w ramach opieki koordynowanej.

Co istotne, w ramach pakietu onkologicznego umożliwiono wykonanie poszczególnych badań diagnostycznych pacjentowi z kartą DiLO poza funkcjonującym
systemem kolejkowym – to świadczeniodawca bezpośrednio decyduje, w jakim terminie należy pacjentowi
wykonać odpowiednie badania.
W leczeniu onkologicznym wprowadzono natomiast
pojęcie ośrodka wiodącego. Zgodnie z art. 4a ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013
w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego ośrodek taki musi spełniać następujące
warunki:
1. Zapewnienie w lokalizacji oddziału o profilu zabiegowym (warunek ten nie dotyczy nowotworów
złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego).
2. Zapewnienie udokumentowanej koordynacji leczenia, w tym dostępu do świadczeń chemioterapii
oraz radioterapii onkologicznej.
3. Zapewnienie możliwości zorganizowania ustalającego plan leczenia onkologicznego wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego (konsylium),
którego skład zależy od rodzaju nowotworu złośliwego4.
4. Zapewnienie udokumentowanego udziału w zespole
prowadzącym leczenie osoby prowadzącej fizjoterapię oraz psychologa lub psychoonkologa.
Analizując warunki, jakie podmiot prowadzący
musi spełniać, zauważyć można, że pakiet onkologiczny
wypełnia postulaty, które zostały podniesione później
w Mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii.
Jednym z podstawowych wniosków płynących z tych
dokumentów w zakresie onkologii jest postulat centralizacji specjalistycznego leczenia chirurgicznego.
W przypadku chirurgii onkologicznej (rozumianej nie
w sensie zakresu świadczeń, ale zabiegów wykonywanych
w przypadku choroby nowotworowej) podstawowym
wnioskiem płynącym z map potrzeb zdrowotnych

4

W większości przypadków w składzie: onkolog kliniczny,
radioterapeuta oraz specjalista w dziedzinie zabiegowej.
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jest dodatnia zależność między liczbą operowanych
pacjentów w danym podmiocie a szeroko rozumianym
bezpieczeństwem pacjentów.

Podmioty, które rocznie realizują średnio większą
liczbę świadczeń danego typu, wykazują niższe
współczynniki śmiertelności, rzadsze występowanie
komplikacji i krótsze czasy hospitalizacji pacjentów,
dlatego niezbędne jest skoncentrowanie świadczeń
w zakresie zabiegów radykalnych.

Mapy postulowały natomiast decentralizację
świadczeń radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii, ponieważ świadczenia te powinny być wykonywane
możliwie blisko miejsca zamieszkania pacjenta, w celu
redukcji zbędnych hospitalizacji, mających na względzie
jedynie zakwaterowanie pacjenta.
Podstawowym celem ustanowienia ośrodka wiodącego w podmiocie posiadającym oddział o charakterze

zabiegowym była stymulacja centralizacji rozproszonej
chirurgii, ponieważ można było założyć, że podmioty
realizujące zbyt małą liczbę zabiegów nie będą mogły
spełnić wielu wymagań organizacyjnych, związanych
z leczeniem w ramach pakietu. Natomiast dostęp do
radioterapii i chemioterapii mógł być zagwarantowany
poprzez umowę o współpracy lub podwykonawstwo.
Dalszy proces koncentracji leczenia zabiegowego wprowadził, wykorzystując mechanizmy
pakietu onkologicznego, Narodowy Fundusz Zdrowia
w 2018 r. Podmiotom specjalizującym się w wykonywaniu określonych grup zabiegów dedykowanych
pacjentom onkologicznym (posiadającym kartę DiLO)
umożliwiono zastosowanie współczynnika korygującego wartość wykonanych w pakiecie onkologicznym
świadczeń o 25% po przekroczeniu progu odpowiedniej liczby zabiegów. Próg ten zróżnicowany jest
w zależności od lokalizacji nowotworu. Wartości progów dla poszczególnych nowotworów przedstawiono
w tabeli 2.3.

TABELA 2.3. Próg liczby zabiegów w zależności od grupy rozpoznań
NOWOTWÓR

LICZBA ZABIEGÓW ZGODNIE
Z ZARZĄDZENIEM NR 87/2018/DSOZ

LICZBA ZABIEGÓW ZGODNIE
Z ZARZĄDZENIEM NR 134/2018/DSOZ
(AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA)

Nowotwór złośliwy płuca

70

70

Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

30

30

Nowotwór złośliwy jajnika

30

30

Nowotwór złośliwy jelita grubego

75

75

Nowotwór złośliwy macicy

60

60

Nowotwór złośliwy nerki

50

50

Nowotwór złośliwy piersi

300

250

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

75

75

Nowotwór złośliwy trzustki

30

30

Nowotwór złośliwy żołądka

30

30

Nowotwór złośliwy tarczycy i przytarczyc

–

75

Nowotwór OUN

–

150

Nowotwór złośliwy gardła i krtani

–

50

Źródło: opracowanie własne na podstawie zarządzeń nr 87/2018/DSOZ i nr 134/2018/DSOZ Prezesa NFZ.
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Poprzez założenie jako progu odniesienia liczby
zabiegów wykonanych w pakiecie onkologicznym, przyjęte przez NFZ rozwiązanie finansowo promuje nie
tylko centralizację, ale również kompleksowość i terminowość leczenia. Warto również podkreślić, że NFZ
monitoruje i upublicznia za pośrednictwem platformy
zdrowedane.nfz.gov.pl dane dotyczące liczby wykonanych zabiegów w ww. grupach nowotworów do poziomu
poszczególnych świadczeniodawców, co redukuje asymetrię informacji i może wpływać na podejmowanie
przez pacjentów decyzji w kwestii wyboru miejsca leczenia. Przykładowe dane prezentowane na tej platformie
przedstawiono na rycinach 2.4 i 2.5.
Na rycinie 2.4 zauważyć można, że leczenie zabiegowe w nowotworach złośliwych płuc cechuje się bardzo
dużą koncentracją i jest wykonywane w ośrodkach,

które spełniają warunek realizacji odpowiedniej liczby
zabiegów w ramach pakietu onkologicznego. Można
zatem wnioskować o dużej specjalizacji tych ośrodków
oraz zapewnianiu przez nie kompleksowości leczenia.
Z kolei w leczeniu zabiegowym nowotworu żołądka
(ryc. 2.5) zaobserwować można duże rozproszenie
w realizacji zabiegów.
Warto również wspomnieć, że wraz z pakietem
onkologicznym wprowadzono również funkcję koordynatora leczenia onkologicznego, do którego zadań należy
udzielanie pacjentowi informacji o procesie leczenia
(na podstawie planu określonego przez konsylium) oraz
jego koordynacja, w tym zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad
pacjentem.

Umiejscowienie ośrodków

Struktura (słupki) i liczba (po prawej) realizacji JGP
wymienionych w załączniku 3c
Dolnośląskie

549

Kujawsko-pomorskie

449

Lubelskie

228

Lubuskie

87

Łódzkie

396

Małopolskie

646

Mazowieckie

792

Podkarpackie

267

Podlaskie

115

Pomorskie

434

Śląskie

520

Świętokrzyskie

237

Warmińsko-mazurskie

147

Wielkopolskie

379

Zachodniopomorskie

437
0%

Świadczeniodawcy

powyżej progu
poniżej progu

25%

Udział świadczeń w ośrodkach

50%

75%

100%

powyżej progu
poniżej progu

RYCINA 2.4. Koncentracja leczenia zabiegowego w przypadku nowotworu złośliwego płuca w roku 2018.
Źródło: Raport Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego, dostępny na stronie zdrowedane.nfz.gov.pl.
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Umiejscowienie ośrodków

Struktura (słupki) i liczba (po prawej) realizacji JGP
wymienionych w załączniku 3c
Dolnośląskie

207

Kujawsko-pomorskie

177

Lubelskie

125

Lubuskie

38

Łódzkie

179

Małopolskie

224

Mazowieckie

343

Opolskie

53

Podkarpackie

125

Podlaskie

68

Pomorskie

176

Śląskie

339

Świętokrzyskie

67

Warmińsko-mazurskie

77

Wielkopolskie

234

Zachodniopomorskie

120
0%

Świadczeniodawcy

powyżej progu
poniżej progu

25%

Udział świadczeń w ośrodkach

50%

75%

100%

powyżej progu
poniżej progu

RYCINA 2.5. Koncentracja leczenia zabiegowego w przypadku nowotworu złośliwego żołądka w roku 2018.
Źródło: Raport Nowotwory złośliwe. Koncentracja leczenia zabiegowego, dostępny na stronie zdrowedane.nfz.gov.pl.

Diagnostyka i leczenie bez limitu
Z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia najdonośniejszą zmianą wprowadzoną wraz z pakietem
onkologicznym było zniesienie limitów finansowania
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (na
podstawie karty DiLO), poprzez dostosowywanie kwoty
zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy, w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z zakresu leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy. W ramach leczenia szpitalnego NFZ
wprowadził katalog produktów rozliczeniowych, które
mogą być rozliczone w ramach zakresów skojarzonych,
po spełnieniu odpowiednich warunków – posiadania
przez pacjenta karty DiLO oraz dotrzymania terminów związanych z przeprowadzeniem konsylium oraz
rozpoczęciem leczenia. Katalog tych produktów obej-
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mował przede wszystkim odpowiednie grupy JGP
(przede wszystkim grupy zabiegowe – w niektórych
przypadkach wskazano procedury, które muszą zostać
wykonane), świadczenia radioterapii onkologicznej oraz
nowe świadczenie związane z przeprowadzeniem konsylium (również w trybie ambulatoryjnym). W przypadku
leczenia chemicznego nie wprowadzono odpowiednich
zakresów skojarzonych, ponieważ ustalono, że w całości będzie finansowane na podstawie wykonań, a nie
do wysokości kontraktu. W przypadku diagnostyki
onkologicznej wprowadzono produkty rozliczeniowe
dedykowane osobno diagnostyce wstępnej i pogłębionej, których ryczałtowa wycena uzależniona była od
lokalizacji diagnozowanego schorzenia. Motywacją do
wykonania diagnostyki onkologicznej w założonym terminie był fakt, że po jego przekroczeniu, jej wartość była
obniżana do 70% wartości bazowej.

Rozdzielenie finansowania diagnostyki miało również
zapobiec sytuacji, w której finansowany jest cały
proces diagnostyczny, a już na jego wstępnym etapie
wykluczono rozpoznanie nowotworu złośliwego.

(z uwzględnieniem nieczerniakowych nowotworów
skóry).
2. Były sprawozdane w zakresie świadczeń związanym z:
a)

Pakiet onkologiczny a wydatki
na onkologię
Zasadniczą kwestią pojawiającą się w kontekście zniesienia limitów w diagnostyce i leczeniu onkologicznym
jest jego faktyczny wpływ na finansowanie świadczeń.
Aby go ocenić, dokonano analizy wydatków na świadczenia onkologiczne w latach 2014–2018 na podstawie
danych NFZ. W analizie uwzględniono świadczenia
spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
1. Były sprawozdane z rozpoznaniami określonymi
w karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego

b)
c)
d)
e)

pakietem onkologicznym (zarówno w leczeniu
szpitalnym, jak i w AOS),
chemioterapią,
programami lekowymi,
radioterapią,
leczeniem onkologicznym (onkologia kliniczna,
hematologia, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna – zarówno w leczeniu
szpitalnym, jak i w AOS).

W okresie od 2014 r. do 2018 r. wydatki NFZ na
świadczenia onkologiczne wzrosły o 33% z poziomu
6,68 mld zł do poziomu 8,88 mld zł (tab. 2.4). Rycina
2.6 przedstawia, jak zmieniała się wartość świadczeń
w danych rodzajach (AOS, leczenie szpitalne, radiote-
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RYCINA 2.6. Wydatki na onkologię według rodzaju świadczeń w latach 2014–2018 (w mld zł).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ.
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rapia, chemioterapia i programy lekowe5 oraz inne
rodzaje świadczeń).
Tabela 2.4. Wartość świadczeń onkologicznych w okresie
2014–2018 (w mld zł)
ROK

2014

2015

2016

2017

2018

Wartość

6,68

6,83

7,25

8,02

8,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

W analizowanym okresie zaobserwować można
wzrost środków (rok do roku) przeznaczanych na szeroko rozumianą onkologię. Szczególnie widoczny jest on
w latach 2017 i 2018, w których wynosił rocznie 11%.

5

Chemioterapię i programy lekowe oraz radioterapię wyodrębniono z leczenia szpitalnego, ponieważ stanowią one
w badanym okresie około 50% wydatków na onkologię.

Rycina 2.7 przedstawia wartość i strukturę wydatków
w ramach rodzajów świadczeń, w których wydzielono
zakresy skojarzone związane z pakietem onkologicznym.
W tym ujęciu wyodrębniono AOS, radioterapię
i świadczenia w ramach leczenia szpitalnego z wyłączeniem radioterapii, chemioterapii i programów lekowych.
Zaobserwować można, że udział wartości świadczeń
w rozliczanych zakresach nielimitowych systematycznie
wzrasta w kolejnych latach. Wpływ zniesienia limitów
na świadczenia dla pacjentów z kartą DiLO najlepiej
widać jednak na rycinie 2.8, gdzie przedstawiono
wzrost środków (w ujęciu bezwzględnym) w poszczególnych rodzajach świadczeń.
Na wykresie przedstawiono lata 2016–2018, gdyż
przedstawienie tych wartości dla roku 2015 mogłoby
być mylące, ze względu na „przepłynięcie” środków
z zakresów limitowych oraz wprowadzenie pakietu
onkologicznego. Najwyższe wzrosty finansowania zaobserwować można w ramach nielimitowanych zakresów
związanych z pakietem onkologicznym (poza AOS).
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RYCINA 2.7. Struktura wydatków według rodzajów świadczeń, w których występuje zakres skojarzony związany
z pakietem onkologicznym, w latach 2014–2018.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ.
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RYCINA 2.8. Wzrost wydatków wg rodzajów świadczeń, w których występuje zakres skojarzony związany z pakietem
onkologicznym, w latach 2016–2018.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ.

Dotyczy to zarówno lecznictwa szpitalnego, gdzie wzrosty te były najwyższe – przez 3 lata ponad 0,40 mld
zł, jak i radioterapii (0,24 mld zł). Można przyjąć, że
w okresie 3 lat o takie kwoty wprowadzenie pakietu
onkologicznego dostosowało wydatki w tych zakresach
do faktycznych potrzeb zdrowotnych. Nie sposób jednak
nie dostrzec, na podstawie przedstawionych danych,
potencjalnych problemów z finansowaniem w ramach

pakietu świadczeń w ramach AOS, gdzie tylko około 9%
wydatków realizowanych jest w ramach pakietu onkologicznego. Należy jednak pamiętać, że w chwili obecnej
pakiet onkologiczny nie uwzględnia follow-up’u po
leczeniu onkologicznym. Obszar ten można uznać za
pole do wprowadzenia kolejnych modyfikacji w jego
funkcjonowaniu.
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Choroba resztkowa w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej
Sebastian Giebel

Wprowadzenie
Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic
leukemia – ALL) jest heterogenną grupą nowotworów
wywodzących się z komórek prekursorowych limfocytów
B (B-cell precursor – BCP) lub T (T-cell precursor – TCP).
Leczenie ALL polega na polichemioterapii i składa się
z kilku etapów: indukcji ukierunkowanej na uzyskanie
całkowitej remisji (CR), konsolidacji i leczenia podtrzymującego lub transplantacji komórek krwiotwórczych
(hematopoietic cell transplantation – HCT). Wybór opcji
zależy od oceny ryzyka nawrotu. HCT stosuje się w grupie dużego ryzyka, a leczenie podtrzymujące u chorych
ze standardowym ryzykiem wznowy. W ciągu minionych
dwóch dekad wykazano, że czynnikiem o największym
negatywnym znaczeniu prognostycznym jest obecność
minimalnej choroby resztkowej (minimal residual disease – MRD) w szpiku kostnym lub we krwi. Terminem
tym określa się komórki białaczkowe wykrywane za
pomocą różnych technik laboratoryjnych z czułością
przekraczającą możliwości oceny w badaniu mikroskopowym.

Metody oznaczania MRD
Wieloparametrowa cytometria przepływowa (multiparameter flow cytometry – MFC) pozwala na wykrywanie
immunofenotypów związanych z białaczką (leukemia-associated immunophenotypes – LAIPs). Może to być
ekspresja antygenów niewystępujących prawidłowo na
komórkach danej linii, bądź też zmniejszona lub zwiększona gęstość antygenów typowych dla określonej linii.
MFC pozwala na wykrycie komórek ALL z czułością
1/10 000 komórek (10–4 lub 0,01%). LAIPs dla konkretnego pacjenta ustala się w momencie rozpoznania ALL.
Zaletą MFC jest względnie niski koszt, krótki czas wykonania (kilka godzin) i dostępność w większości ośrodków
hematologicznych. Wadą MFC jest brak odpowied-

niej standaryzacji w skali globalnej oraz konieczność
badania świeżo pobranych próbek, co utrudnia centralizację diagnostyki. Jako że LAIPs mogą w niewielkim
stopniu różnić się od fenotypu prawidłowych komórek
progenitorowych, zwłaszcza w okresie regeneracji
po chemioterapii, podkreśla się konieczność dużego
doświadczenia diagnostów. Istnieje też ryzyko wystąpienia wyników fałszywie ujemnych wskutek zmiany
fenotypu w przebiegu choroby.
Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie
rzeczywistym (real-time quantitative polimerase chain
reaction – RQ-PCR) może być wykorzystana do wykrywania zrearanżowanych genów immunoglobulin (dotyczy
BCP-ALL) lub receptora limfocytów T (dotyczy TCP-ALL),
charakterystycznych dla klonu ALL. Specyficzne dla
klonu sekwencje należy zidentyfikować poprzez sekwencjonowanie w momencie rozpoznania białaczki. Na
tej podstawie konstruuje się dla każdego pacjenta
indywidualne startery reakcji, które później służą do
wykrywania MRD. RQ-PCR cechuje się dużą czułością (10–5), jest to jednak metoda kosztowna i bardzo
pracochłonna. Powinna być stosowana w wyspecjalizowanych ośrodkach i scentralizowana na poziomie
kraju. W Europie metoda została wystandaryzowana
w ramach grupy Euro-MRD, która zaleca identyfikację
i stosowanie jednocześnie dwóch znaczników. Prace
porównujące RQ-PCR z MFC wskazują na dużą zgodność wyników dla obu metod.
U chorych na ALL z obecnością chromosomu
Filadelfia najwłaściwszą metodą badania MRD jest
zastosowanie RQ-PCR do wykrycia transkryptu mRNA
genu fuzyjnego BCR-ABL1. Jest to czuła (około 10–5)
i dobrze wystandaryzowana metoda. Testy mają charakter uniwersalny, dlatego też nie jest niezbędny
materiał z okresu rozpoznania.
Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji
(next generation sequencing – NGS) w badaniu MRD,
podobnie jak w przypadku RQ-PCR, polega na wykrywaniu zrearanżowanych genów immunoglobulin lub

STR. 19

receptora limfocytów T. W tym wypadku jednak, dzięki
dużej przepustowości badania, stosując metodę „multiplex”, możliwe jest jednoczesne badanie bardzo wielu
kombinacji genów. Pozwala to na wykrycie klonów
i subklonów białaczki z bardzo dużą (10–6) czułością.
Badanie MRD z zastosowaniem NGS wymaga jeszcze
standaryzacji i walidacji w warunkach klinicznych.

– 42 miesiące. Wartość prognostyczna poziomu MRD
może zmieniać się zależnie od etapu leczenia. Bezpośrednio po indukcji za satysfakcjonującą odpowiedź
uznaje się zazwyczaj poziom < 10–3. W trakcie i po konsolidacji oczekiwany poziom MRD to < 10–4.11

Implikacje terapeutyczne wykrycia MRD
Znaczenie prognostyczne stanu MRD
W wielu badaniach wykazano, że wpływ obecności
MRD na ryzyko nawrotu, prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od nawrotu (relapse-free survival – RFS)
i całkowitego przeżycia (overall survival – OS) jest niezależny od innych czynników prognostycznych, takich jak
wyjściowa leukocytoza, kariotyp czy podtyp immunologiczny. W większości prac wykazano też, że znaczenie
prognostyczne MRD jest dominujące względem innych
czynników. W badaniu Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych, w ramach protokołu PALG 4-2002,
stan MRD badano metodą MFC po indukcji i po konsolidacji. Wykazano, że u chorych, u których poziom
MRD w szpiku po leczeniu indukującym wynosił ≥ 0,1%,
prawdopodobieństwo nawrotu po 3 latach sięgało
81% wobec 26% u chorych z MRD < 0,1%. Znamienne
różnice dotyczyły zarówno pacjentów klasyfikowanych w grupie standardowego, jak i wysokiego ryzyka
na podstawie kryteriów klinicznych. W meta-analizie,
w której uwzględniono 23 publikacje dotyczące wyłącznie chorych dorosłych, obecność MRD wpływała na RFS
i OS, a współczynniki ryzyka wynosiły odpowiednio 2,44
(95% przedział ufności, CI: 1,91–2,86) i 2,19 (1,63–
2,94). W innej międzynarodowej analizie wykazano, że
rokowanie chorych zależy od poziomu MRD. Mediana
czasu trwania CR w przypadku MRD ≥ 10–2 wynosiła
9 miesięcy, dla przedziału MRD < 10–2 i ≥ 10–3 – 18,5
miesiąca, a dla MRD w przedziale < 10–3 i ≥ 10–4

Wykazano, że allogeniczna HCT przyczynia się do
poprawy rokowania chorych z wykrywalną MRD.
Wyniki transplantacji są jednak gorsze u pacjentów,
u których chorobę resztkową wykrywa MRD przed
zabiegiem. Postuluje się, że allogeniczna HCT powinna
być poprzedzona leczeniem „pomostowym”, zmierzającym do redukcji poziomu MRD, a najlepiej jej eradykacji
przed transplantacją. Jedynym lekiem zarejestrowanym
do leczenia ALL z obecnością MRD na poziomie ≥ 0,1%
jest blinatumomab – przeciwciało bispecyficzne o swoistości anty-CD19 i anty-CD3. Angażuje ono limfocyty
T w odpowiedź immunologiczną przeciw komórkom
białaczkowym z ekspresją CD19, co dotyczy prawie
wszystkich chorych na BCP-ALL. Zastosowanie blinatumomabu pozwala na uzyskanie remisji molekularnej
u 78% chorych już po jednym cyklu terapii. U chorych
z oporną lub nawrotową postacią BCP-ALL stosuje się
ponadto immunotoksynę – inotuzumab ozogamycyny
oraz limfocyty z chimerowym receptorem antygenowym
anty-CD19. U znacznego odsetka pacjentów udaje się
uzyskać CR z ujemnym stanem MRD. Zastosowanie
tych strategii u pacjentów będących już w CR w celu
eradykacji MRD nie było jednak dotąd przedmiotem
publikacji. W przypadku ALL z obecnością chromosomu
Filadelfia zaleca się stosowanie leczenia „wyprzedzającego” inhibitorami kinazy tyrozynowej w przypadku
wykrycia transkryptu BCR-ABL1 po transplantacji.
Alternatywą jest leczenie podtrzymujące stosowane
u wszystkich chorych.
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Aktualna sytuacja refundacyjna w polskiej hematologii
Ewa Lech-Marańda

Wprowadzenie
Hematologia i jej część dotycząca nowotworów układu
krwiotwórczego i chłonnego (hematoonkologia) to
młoda dziedzina medycyny, w której obserwuje się
bardzo dynamiczny rozwój nauki i nowych technologii,
w tym diagnostycznych i lekowych. Rozwój genetyki
i immunologii umożliwił poznanie patomechanizmów
wielu nowotworów układu krwiotwórczego oraz chłonnego i dzięki tym odkryciom możliwe było opracowanie
nowoczesnych leków, które zmieniły przebieg kliniczny
wielu nowotworów tych układów. Jednym z pierwszych
przełomowych leków wprowadzonych do leczenia chorych hematologicznych był imatynib – inhibitor kinazy
tyrozynowej Bcr-Abl, białka będącego produktem genu
fuzyjnego odpowiedzialnego za rozwój przewlekłej
białaczki szpikowej. Odkrycie w latach 90. XX w. tego
celowanego leku, ukierunkowanego na produkt nieprawidłowego genu BCR-ABL, i jego rejestracja w 2001 r.
przekształciły śmiertelny nowotwór, jakim była przewlekła białaczka szpikowa, w chorobę przewlekłą. W latach
90. XX w. zastosowano również pierwsze przeciwciało
monoklonalne (rytuksymab) – chimeryczne mysio-ludzkie przeciwciało skierowane przeciwko antygenowi
CD20 występującemu na powierzchni komórek większości nowotworów układu chłonnego. Następne lata
przyniosły dalszy rozwój przeciwciał monoklonalnych,
w tym przeciwciał bispecyficznych (np. blinatumomab)
– uruchamiających limfocyty T chorego do niszczenia
komórek nowotworowych. Kolejnymi przełomowymi
lekami wprowadzonymi do leczenia chorych hematologicznych były tzw. małe cząsteczki (np. ibrutynib,
idelalizyb) hamujące przekazywanie sygnału z receptora zlokalizowanego na powierzchni limfocytów B do
jądra komórkowego. Zahamowanie przekazywania tego
sygnału zatrzymuje proliferację komórki nowotworowej i tym samym prowadzi do jej apoptozy. Inhibitory
przekazywania sygnału z receptora B-komórkowego
zrewolucjonizowały leczenie chorych na przewlekłą
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białaczkę limfocytową i chłoniaki nie Hodgkina, szczególnie w przypadkach nawrotu czy oporności choroby.
Inne nowoczesne leki wprowadzone do leczenia chorych
na chłoniaka Hodgkina czy chłoniaki agresywne to tzw.
inhibitory punktów kontrolnych układu immunologicznego (niwolumab, pembrolizumab), które odblokowują
układ immunologiczny chorego i aktywują go do walki
z nowotworem. Najnowszą przełomową technologią
w leczeniu pacjentów z nowotworami hematologicznymi,
takimi jak ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa
czy agresywne chłoniaki B-komórkowe, jest technologia
wykorzystująca autologiczne limfocyty T z ekspresją
chimerowego receptora antygenowego (CAR-T).
Dzięki postępowi w diagnostyce i leczeniu chorób hematologicznych chorzy na nowotwory układu
krwiotwórczego i chłonnego mają szanse nie tylko na
osiągnięcie remisji choroby, wydłużenie czasu wolnego
od progresji choroby i wydłużenie całkowitego przeżycia,
lecz także na powrót do aktywnego życia zawodowego i społecznego. Jednocześnie należy podkreślić,
że ponad 70% metod terapeutycznych stosowanych
w hematologii opiera się na lekach, pozostałe 30% to
przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Leczenie chirurgiczne ma znaczenie marginalne,
a radioterapia jest jedynie uzupełniającą metodą leczenia w wybranych nowotworach układu krwiotwórczego
i chłonnego. Z tego powodu najważniejszym wyzwaniem
dla polskiej hematologii jest zwiększenie dostępności
donowych leków.

Dostęp do nowoczesnych terapii w wybranych
nowotworach układu krwiotwórczego
i chłonnego
 Przewlekła białaczka limfocytowa
W ciągu ostatnich kilkunastu lat wraz z lepszym
poznaniem patomechanizmów leżących u podstaw

nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego opracowano i wdrożono wiele nowoczesnych leków celowanych,
ukierunkowanych na szlaki przekazywania sygnałów
z receptorów komórkowych lub zaburzenia genetyczne,
które albo są kluczowe dla transformacji nowotworowej,
albo, jak to się dzieje w większości przypadków, wiążą
się z niekorzystnym przebiegiem nowotworu. Typowym przykładem takiego nowotworu jest przewlekła
białaczka limfocytowa (chronic lymphocytic leukemia
– CLL), w której obecność w komórkach białaczkowych
delecji 17p lub mutacji w genie TP53 wiąże się z opornością na standardową chemioterapię i z istotnie krótszym
czasem przeżycia. Postępem w leczeniu chorych na CLL
było wprowadzenie wspomnianych wyżej inhibitorów
przekazywania sygnału z receptora B-komórkowego –
ibrutynibu i idelalizybu. Leki te są skuteczne u chorych
z nawrotem lub opornością na immunochemioterapię,
w tym u tych z delecją 17p lub mutacją w genie TP53,
i w takich wskazaniach uzyskały rejestrację Europejskiej
Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA).
Należy wspomnieć, że ibrutynib jest również zarejestrowany i rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo
Onkologii Medycznej (European Society for Medical
Oncology – ESMO) w pierwszej linii leczenia u pacjentów z obecnością delecji 17p lub mutacji w genie TP53,
u których nie jest odpowiednie zastosowanie immunochemioterapii. W Polsce ibrutynib jest dostępny dla
dorosłych chorych z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej CLL, u których stwierdza się obecność delecji
17p i/lub mutacji w genie TP53. Jest ciągle jeszcze
pilna potrzeba rozszerzenia wskazań refundacyjnych
dla ibrutynibu, tak aby była możliwość stosowania leku
u tych chorych na CLL, którzy nie mają zaburzeń genetycznych, takich jak del 17p lub mutacje w genie TP53,
a którzy mają nawrót choroby lub są oporni na immunochemioterapię.
Drugim przełomowym lekiem zarejestrowanym dla
chorych na CLL jest selektywny inhibitor białka antyapoptotycznego Bcl-2, czyli wenetoklaks. Nadekspresję
białka Bcl-2 obserwuje się w komórkach CLL, wiąże
się ona z dłuższym przeżyciem komórki nowotworowej
i opornością chemioterapię. Wenetoklaks w monoterapii uzyskał początkowo rejestrację w Europie w leczeniu

chorych na CLL, u których występuje delecja 17p lub
mutacja w genie TP53 i u których leczenie inhibitorem
szlaku sygnałowego receptora B-komórkowego jest nieodpowiednie lub nie powiodło się. W kolejnym etapie
EMA rozszerzyła rejestrację dla wenetoklaksu w monoterapii również dla chorych na CLL bez delecji w obszarze
17p lub mutacji w genie TP53, u których nie powiodła
się zarówno immunochemioterapia, jak i leczenie inhibitorem szlaku sygnałowego receptora B-komórkowego.
W ostatnim roku terapia skojarzona wenetoklaksem
i rytuksymabem została zarejestrowana w Europie dla
chorych na CLL, którzy mają nawrót lub oporność po co
najmniej jednej terapii. W grudniu 2018 r. wenetoklaks
został wprowadzony w ramach programu lekowego na
listę refundacyjną dla polskich chorych na CLL z obecnością delecji 17p lub mutacji w genie TP53, u których
nie powiodła się terapia ibrutynibem. Z kolei od grudnia
2019 r. wenetoklaks w połączeniu z rytuksymabem jest
również dostępny w ramach programu lekowego dla
chorych na CLL zarówno bez delecji 17p lub mutacji
w TP53, jak i z obecności tego zaburzenia molekularnego. W pierwszej sytuacji klinicznej terapia skojarzona
może być stosowana przy stwierdzeniu oporności CLL po
co najmniej jednej linii immunochemioterapii definiowanej jako brak odpowiedzi lub nawrót CLL do 6 miesięcy
od zakończenia uprzedniego leczenia albo we wczesnym nawrocie po pierwszej linii immunochemioterapii
definiowanym jako progresja CLL pomiędzy 6. a 24 miesiącem od zakończenia uprzedniego leczenia. Z kolei
u chorych na CLL z delecją 17p lub mutacją w TP53
wenetoklaks można stosować w przypadku oporności
lub nawrotu bez względu na liczbę wcześniejszych linii
leczenia.

 Szpiczak plazmocytowy
Szpiczak plazmocytowy (plasma cell myeloma – PCM)
jest kolejnym przykładem nowotworu, w przypadku
którego wprowadzenie nowoczesnych leków istotnie
poprawiło wyniki leczenia. W ciągu ostatnich kilku
lat EMA zarejestrowała dla chorych z nawrotem lub
opornym PCM takie nowe cząsteczki, jak karfilzomib,
daratumumab, elotuzumab i iksazomib, które rekomen-
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duje się w połączeniu z innymi lekami po co najmniej
jednej wcześniejszej linii leczenia oraz pomalidomid
i panobinostat (w połączeniu z innymi lekami) – u chorych po co najmniej dwóch wcześniejszych liniach
leczenia, które zawierały bortezomib i leki immunomodulujące. Od 2018 r. zaczęła się systematycznie
poprawiać sytuacja refundacyjna dla wyżej wymienionych leków w Polsce. Obecnie chorzy na PCM mają,
w ramach programów lekowych, dostęp do następujących terapii:
 pomalidomid w przypadku choroby opornej lub
nawrotowej, jeśli wcześniej stosowano co najmniej
dwie linie terapii zawierające lenalidomid i bortezomib;
 daratumumab w połączeniu z bortezomibem
i deksametazonem, który można stosować jako
2. linię leczenia u chorych z nawrotem PCM,
u których w 1. linii zastosowano schemat terapii zawierający bortezomib oraz przeszczepienie
autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT); daratumumab w połączeniu
z bortezomibem i deksametazonem można także
zastosować u pacjentów, u których wcześniej
podano dwie lub trzy linie leczenia, obejmujące
bortezomib i lenalidomid;
 karfilzomib w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem w przypadku chorych kwalifikujących
się do leczenia wysokodawkową chemioterapią
wspomaganą auto-HSCT, u których w poprzedzających protokołach leczenia zastosowano
bortezomib i/lub lek immunomodulujący oraz
u których nie uzyskano remisji częściowej po
4 cyklach według protokołu zawierającego bortezomib lub u których stwierdzono progresję
choroby po co najmniej trzech cyklach leczenia
lenalidomidem i deksametazonem, jeśli był to
ostatni stosowany protokół leczenia; karfilozmib
można więc zastosować u pacjentów, którzy wcześniej otrzymali jeden, dwa lub trzy poprzedzające
protokoły leczenia.
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 Chłoniaki nie Hodgkina
Chłoniaki nie Hodgkina (non-Hodgkin lymphoma – NHL)
są heterogenną grupą nowotworów układu chłonnego
wywodzącą się z dojrzałych limfocytów B, T lub komórek
NK, wśród których wyróżnia się chłoniaki o powolnym,
czyli indolentnym przebiegu i które wymagają leczenia dopiero przy występowaniu określonych objawów
klinicznych lub laboratoryjnych, chłoniaki agresywne
i chłoniaki bardzo agresywne, które nieleczone prowadzą
do zgonu w ciągu miesięcy lub tygodni. Leczenie NHL
opiera się głównie na immunochemioterapii w przypadku chłoniaków B-komórkowych oraz chemioterapii
– w przypadku NHL z komórek T lub NK. Nowoczesne
leki, takie inhibitory przekazywania sygnału z receptora
B-komórkowego, leki immunomodulujące, nowoczesne
przeciwciała monoklonalne zmodyfikowane metodą
glikoinżynierii czy przeciwciała skoniugowane z lekami
zostały zarejestrowane przez EMA głównie dla chorych
na nawrotowe lub oporne NHL. Poniżej przedstawiono
najważniejsze wskazania rejestracyjne dla nowych
leków:
 ibrutynib i lenalidomid – chorzy na chłoniaka
z komórek płaszcza (mantle cell lymphoma – MCL)
w przypadku choroby nawrotowej lub opornej;
 ibrutynib – chorzy na makroglobulinemię Waldenströma z nawrotem po co najmniej jednej linii
leczenia lub w pierwszej linii leczenia, jeśli chory
nie kwalifikuje się do immunochemioterapii;
 idelalizyb – chorzy na chłoniaka grudkowego
(follicular lymphoma – FL) z opornością na dwie
wcześniejsze linie leczenia;
 obinutuzumab w skojarzeniu z chemioterapią
(CHOP, COP, bendamustyna), a następnie w monoterapii w leczeniu podtrzymującym chorych na
FL w pierwszej linii leczenia oraz obinutuzumab
w skojarzeniu z bendamustyną, a następnie
w monoterapii w leczeniu podtrzymującym chorych, u których nie wystąpiła odpowiedź na leczenie
lub u których podczas leczenia albo maksymalnie
do 6 miesięcy po leczeniu rytuksymabem lub

schematem zawierającym rytuksymab wystąpiła
progresja choroby;
 polatuzumab wedotyny, który jest monoklonalnym
przeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi CD79b i skoniugowanym kowalencyjnie
z antymitotycznym lekiem – monometyloaurystatyną E (MMAE). Polatuzumab wedotyny uzyskał
w styczniu 2020 r. rejestrację EMA do stosowania
w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem
u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (diffuse large
B-cell lymphoma – DLBCL), którzy nie kwalifikują
się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek
macierzystych.
Z wyżej wymienionych leków w Polsce refundowany
jest od grudnia 2019 r. tylko obinutuzumab do stosowania u chorych na FL zarówno w pierwszej linii leczenia,
jak i u chorych z nawrotem lub opornością choroby. Istnieje więc pilna potrzeba wprowadzenia do refundacji
nowych leków dla chorych na NHL, szczególnie dla tych
z chorobą oporną lub nawrotową, u których standardowa chemioterapia ma ograniczoną skuteczność.
W 2018 r. EMA zarejestrowała przełomową technologię polegającą na zastosowaniu autologicznych, tj.
pobranych od pacjenta, limfocytów T, które następnie
są modyfikowane w warunkach ex vivo metodą transdukcji wektora retrowirusowego kodującego chimerowy
receptor antygenowy (chimeric antigen receptor – CAR)
rozpoznający antygen CD19 na powierzchni komórek
nowotworowych. Zmodyfikowane limfocyty CAR-T anty-CD19 są namnażane w warunkach in vitro i z powrotem
wprowadzane za pomocą dożylnej infuzji do organizmu
pacjenta, gdzie rozpoznają i działają cytotoksycznie
na komórki docelowe z ekspresją antygenu CD19.
W Europie zarejestrowane zostały dotychczas dwa leki,
tj. Axicabtagene ciloleucel, „axi-cel” (Yescarta) i Tisagenlecleucel (Kymriah). Pierwszy z nich ma wskazania
do leczenia dorosłych chorych na agresywne chłoniaki
DLBCL lub pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych
komórek B (primary mediastinal large B-cell lymphoma
– PMBCL), którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie
linie leczenia systemowego. Z kolei Tisagenlecleucel jest

zarejestrowany dla dorosłych pacjentów z nawrotowym
lub opornym na leczenie DLBCL po dwóch lub większej
liczbie linii leczenia systemowego.
Umożliwienie chorym dostępu do przełomowej
terapii CAR-T jest aktualnie najważniejszym wyzwaniem
refundacyjnym dla polskiej hematologii. Dlatego też
na podstawie wiedzy merytorycznej i obowiązujących
przepisów prawnych grupa polskich ekspertów opracowała i złożyła do ministra zdrowia projekt Programu
Polityki Zdrowotnej pt. „Krajowy program zmniejszania
śmiertelności dorosłych chorych na nowotwory układu
limfoidalnego z zastosowaniem zmodyfikowanych
autologicznych limfocytów T z ekspresją chimerowego
receptora antygenowego CAR-T w latach 2020–2023”.
Koncepcja Programu Polityki Zdrowotnej zakłada kompleksowe podejście do wdrożenia nowej technologii,
którego nadrzędnym celem będzie udostępnienie terapii CAR-T chorym na nowotwory limfoidalne, dla których
wyczerpane zostały wszystkie dostępne metody leczenia. Program zakłada równocześnie wiele dodatkowych
celów, których realizacja przyniosłaby zarówno korzyści
merytoryczne, jak i systemowe, tj. powstanie ośrodków
prowadzących terapie CAR-T, wdrożenie rejestru dla
wszystkich pacjentów zgłoszonych do programu CAR-T,
monitorowanie i walidację efektów programu, rozwój
naukowy ośrodków w kierunku rozwoju krajowych technologii CAR-T oraz edukację środowiska.

 Ostra białaczka limfoblastyczna
W ciągu ostatnich lat dla chorych na ostrą białaczkę
limfoblastyczną z komórek B (acute lymphoblastic leukemia – ALL) wprowadzono nowoczesne terapie, takie
jak przeciwciała monoklonalne i technologię CAR-T,
które w istotny sposób poprawiły rokowanie, szczególnie
u pacjentów z nawrotową i oporną chorobą.
Bispecyficzne przeciwciało monoklonalne anty-CD19/CD3, blinatumomab, został zaaprobowany
przez EMA w 2015 r. do leczenia dorosłych pacjentów
z nawrotową lub oporną ALL z komórek prekursorowych
linii B bez chromosomu Philadelphia (Ph) i z ekspresją
antygenu CD19. W 2019 r. lek uzyskał refundację w Polsce i
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bez obecności genu BCR-ABL i/lub chromosomu Ph,
którzy nie uzyskali remisji hematologicznej po leczeniu
indukującym remisję lub u pacjentów, u których stwierdzono wznowę choroby. Leczenie blinatumomabem
może obejmować maksymalnie dwa cykle i ma stanowić swoisty „pomost” do wykonania przeszczepienia
allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
– allo-HSCT). W styczniu 2019 r. EMA rozszerzyła wskazania rejestracyjne dla blinatumomabu o możliwość
stosowania go u chorych na ALL B-komórkową bez chromosomu Ph w pierwszej lub drugiej całkowitej remisji
ze stwierdzoną minimalną chorobą resztkową (minimal
residual disease – MRD) większą lub równą 0,1%.
Drugim nowym przeciwciałem monoklonalnym
wprowadzonym przez EMA w 2017 r. do leczenia
chorych na ALL jest inotuzumab ozogamycyny, czyli
przeciwciało anty-CD22 skoniugowane z lekiem alkilującym – kalicheamycyną. Inotuzumab ozogamycyny
jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych
pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ALL
wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów
B, z ekspresją antygenu CD22. W przypadku dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie
ALL wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B z chromosomem Ph inotuzumab ozogamycyny
można stosować po niepowodzenie leczenia co najmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej (tyrosine
kinase inhibitor – TKI). Przeciwciało to nie jest jeszcze
refundowane w Polsce.
W 2018 r. EMA zaaprobowała Tisagenlecleucel do
leczenia dzieci i młodych dorosłych do 25. roku życia
z rozpoznaniem ALL B-komórkowej z ekspresją antygenu
CD19, którzy są oporni na leczenie i są w fazie nawrotu
po allo-HSCT lub mają drugi bądź kolejny nawrót choroby. Jak wspomniano wcześniej, technologia CAR-T nie
jest jeszcze refundowana w Polsce.

 Ostre białaczki szpikowe
W ostatnich latach dokonał się również duży postęp
w leczeniu chorych na ostre białaczki szpikowe (acute
myelod leukemia – AML). W Europie zarejestrowane
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są dwa leki o działaniu hipometylującym DNA dla chorych niekwalifikujących się do allo-HSCT, tj. azacytydyna
i decytabina. W Polsce dostępna jest azacytydyna, którą
można stosować w ramach katalogu chemioterapii
u chorych na AML z 20–30% blastów w szpiku i wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO). Od 2019 r. rozszerzono
wskazania refundacyjne dla azacytydyny o chorych
na AML, u których stwierdza się powyżej 30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO. W 2019 r.
dokonano również w Polsce rozszerzenia wskazań dla
trójtlenku arsenu, który jest już refundowany w pierwszej linii leczenia w skojarzeniu z kwasem all-trans
retinowym dla chorych na ostrą białaczkę promielocytową (acute promyelocytic leukaemia – APL) z niskim
lub pośrednim ryzykiem.
Niekorzystnym czynnikiem rokowniczym u chorych na AML jest obecność mutacji w genie FLT3
(wewnątrztandemowa duplikacja [ITD] lub mutacje
w obrębie domeny kinazy tyrozynowej [TKD]), który
koduje receptor o aktywności kinazy tyrozynowej.
W ciągu ostatnich lat zostały zarejestrowane przez
EMA dwa nowe leki – midostauryna i gliterytynib, które
hamują receptory o aktywności kinaz tyrozynowych,
w tym FLT3. Midostauryna hamuje szlak sygnałowy
receptora FLT3 (oraz kinazę KIT) i indukuje zatrzymanie
cyklu komórkowego oraz apoptozę w komórkach białaczkowych z ekspresją zmutowanych receptorów FLT3
ITD albo TKD lub z nadmierną ekspresją receptorów
typu dzikiego FLT3. Midostauryna uzyskała rejestrację
EMA dla chorych z nowo rozpoznaną AML z mutacją
w genie FLT3 w skojarzeniu ze standardową chemioterapią indukującą opartą na daunorubicynie i cytarabinie
oraz z chemioterapią konsolidującą dużymi dawkami
cytarabiny, a następnie w monoterapii jako leczenie
podtrzymujące, u chorych którzy uzyskują całkowitą
remisję po leczeniu indukującym. Z kolei gliterytinib
został zarejestrowany przez EMA w 2019 r. i jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów
z nawrotową lub oporną AML z mutacją w genie
FLT3. Gliterytynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej
FLT3 i AXL. Na obecną chwilę inhibitory kinazy FLT3
nie są w Polsce refundowane.

W 2018 r. do leczenia chorych na AML został
również zarejestrowane przez EMA gentuzumab ozogamycyny. Gemtuzumab ozogamycyny jest koniugatem
przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko
antygenowi CD33 kowalencyjnie związanym z lekiem
alkilującym – kalicheamycyną. Przeciwciało jest wskazane do stosowania w skojarzeniu z daunorubicyną
i cytarabiną w pierwszej linii leczenia u pacjentów
w wieku 15 lat i starszych z AML de novo i z ekspresją
antygenu CD33, z wyłączeniem chorych na APL. Lek nie
jest jeszcze refundowany w Polsce.

 Nowotwory mieloproliferacyjne
Dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (chronic
myelogenous leukemia – CML) dostępne są w Polsce
w ramach programu lekowego trzy inhibitory kinazy
tyrozynowej (tyrosine kinase inhibitors – TKI) drugiej
generacji, tj. dazatynib, nilotynib i bosutynib, które
można stosować w kolejnych liniach leczenia w przypadku nietolerancji lub braku odpowiedzi na imatynib
(pierwsza linia leczenia) i inne, uprzednio stosowane TKI
drugiej generacji.
W 2019 r. wprowadzono istotne zmiany w obowiązującym programie lekowym „Leczenie przewlekłej
białaczki szpikowej (ICD-10 C92.1)”. Pierwsza z nich
polega na możliwości odstawienia nilotynibu u pacjentów, którzy uzyskali trwałą i głęboką odpowiedź
molekularną (przynajmniej MR 4.0) podczas leczenia
nilotynibem i po wcześniejszym leczeniu imatynibem.
Leczenie nilotynibem musi trwać co najmniej 3 lata,
a głęboka odpowiedź molekularna utrzymywać się
przez minimum rok bezpośrednio przed planowanym
odstawieniem leczenia. Druga zmiana w programie
lekowym daje możliwość wyboru leku drugiego rzutu
(dazatynib, nilotynib albo bosutynib) na podstawie
wskazań medycznych. W przypadku nietolerancji leczenia lub braku odpowiedzi można zastosować więcej niż
dwa TKI drugiej generacji. Najpilniejszą potrzebą refundacyjną jest wprowadzenie do programu lekowego TKI
trzeciej generacji, tj. ponatynibu zarówno dla chorych
na CML, jak i na ALL z obecnością chromosomu Ph.
Ponatynib jest jedynym TKI, który wykazuje skuteczność

u chorych z mutacją T315I. Zalecany jest także w przypadku oporności albo nietolerancji leczenia innymi TKI
drugiej generacji. Należy wspomnieć, że trzy TKI drugiej
generacji, tj. dazatynib, nilotynib i bosutynib, mają rejestrację EMA do stosowania u pacjentów również z nowo
rozpoznaną CML.
Dla chorych na nowotwory mieloproliferacyjne
(myeloproliferative neoplasms – MPN) bez obecności
chromosomu Ph dostępne są w Polsce takie nowoczesne
leki, jak anagrelid (w katalogu chemioterapii), ruksolitynib (w ramach programu lekowego) i pegylowany
interferon (w katalogu chemioterapii). Ruksolitynib można stosować w ramach programu lekowego „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej
w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości
samoistnej (ICD-10 D47.1)”. W 2019 r. wprowadzono
ważną zmianę w wyżej wymienionym programie,
tj. zmodyfikowano kryterium wyłączenia z programu
dotyczące wymaganego zmniejszenia wielkości śledziony. Brak zmniejszenia w badaniu USG powiększonej,
w momencie kwalifikacji do programu, śledziony o co
najmniej 25% długości jej wyjściowego powiększenia
po 6 miesiącach leczenia stanowi aktualnie kryterium
wyłączenia z programu. Należy podkreślić, że ruksolitynib uzyskał również rejestrację w Europie w leczeniu
dorosłych pacjentów z czerwienicą prawdziwą, u których występuje oporność lub nietolerancja na leczenie
hydroksymocznikiem.
W latach 2018 i 2019 zakończyła się w całej Europie możliwość stosowania klasycznych interferonów,
tj. odpowiednio interferonu alfa-2b oraz interferonu
alfa-2a. Leki te były dotychczas stosowane u chorych na
MPN i nowotwory układu chłonnego, głównie pierwotne
chłoniaki skórne. Od lipca 2019 r. wprowadzono możliwość stosowania, w ramach katalogu chemioterapii,
pegylowanego interferonu alfa-2a (PEG-IFNα) u chorych
na MPN w następujących wskazaniach klinicznych:
 czerwienica prawdziwa (ICD-10 D45) – chorzy,
u których nie stwierdza się odpowiedzi na leczenie hydroksymocznikiem lub którzy mają objawy
niepożądane, młodzi chorzy wysokiego ryzyka
ze wskazaniami do leczenia cytoredukcyjnego,
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kobiety w ciąży z czerwienicą prawdziwą wymagające leczenia cytoredukcyjnego;
 nadpłytkowość samoistna (ICD-10 D75.2) – chorzy, u których nie stwierdza się odpowiedzi na
leczenie hydroksymocznikiem lub mają objawy
niepożądane, młodzi chorzy na nadpłytkowość
samoistną wysokiego ryzyka oraz kobiety w ciąży
z nadpłytkowością samoistną wymagające leczenia cytoredukcyjnego;
 pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku (ICD-10
D47.1) – u chorzy, u których nie stwierdza się
odpowiedzi na leczenie hydroksymocznikiem lub
mają objawy niepożądane, chorzy na mielofibrozę
niskiego ryzyka, młodzi chorzy wysokiego ryzyka,
u których nie można zastosować ruksolitynibu
lub ruksolitynib jest niedostępny w ośrodku oraz
kobiety w ciąży z mielofibrozą wymagające leczenia cytoredukcyjnego;
 kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową
(ICD-10 C92.1) wymagające leczenia cytoredukcyjnego.
Pegylowane interferony są lepiej tolerowane przez
chorych i wywołują mniej objawów ubocznych w porównaniu z interferonami niepegylowanymi. U kobiet w ciąży
wymagających leczenia cytoredukcyjnego z powodu
czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej,
mielofibrozy czy przewlekłej białaczki szpikowej interferony, w tym ich formy pegylowane, są jedyną możliwą
opcją terapeutyczną. Należy wspomnieć, że w 2019 r.
EMA zaaprobowała również nową formułę interferonu
– monopegylowany ropeginterferon alfa-2b dla dorosłych chorych na czerwienicę prawdziwą bez objawowej
splenomegalii.
Pegylowany interferon alfa-2a jest również ważnym
lekiem w terapii chorych na pierwotne chłoniaki skórne
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T-komórkowe i jest zalecany przez European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
w leczeniu chorych na ziarniaka grzybiastego i zespół
Sezary’ego. Istnieje zatem pilna potrzeba rozszerzenia
wskazań refundacyjnych dla PEG-IFNα o dwa wyżej
wymienione najczęściej występujące pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe.

Podsumowanie
W ostatnim czasie obserwuje się istotną poprawę
w dostępnie do nowoczesnych leków dla pacjentów
z nowotworami układu krwiotwórczego i chłonnego, co
niewątpliwie przyczynia się do poprawy ich wyników
leczenia. Niemniej potrzeby refundacyjne w polskiej
hematologii są nadal duże, a najważniejsze z nich
wymieniono w powyższym rozdziale. Należy również
dążyć do tego, aby wskazania refundacyjne dla nowych
leków były jak najbardziej zbliżone do wskazań rejestracyjnych, tak aby była możliwość większego wyboru
terapii dla poszczególnych chorych.
Postęp w hematologii w ciągu ostatnich kilkunastu
lat jest bardzo znaczny, a dzięki nowoczesnym technologiom lekowym możliwe jest przekształcenie chorób,
które kiedyś doprowadzały do śmierci chorego w ciągu
kilku lat – w choroby przewlekłe. Oznacza to, że chory
może żyć w dobrym zdrowiu nawet przez kilkanaście lat
lub więcej, pod warunkiem oczywiście, że będzie miał
zapewniony dostęp do nowoczesnych leków. Nie należy
zapominać, że inwestycje w nowoczesne technologie
lekowe w hematologii to nie tylko efektywność kliniczna,
ale także korzystne efekty społeczne i ekonomiczne,
gdyż zastosowanie nowych terapii i uzyskanie długotrwałych remisji choroby umożliwia części pacjentom
powrót do aktywnego życia zawodowego i społecznego.

Dostępność do leczenia w hematoonkologii
Krzysztof Giannopoulos
Dostępność do leczenia nowotworów hematologicznych
zależy od rozwiązań systemowych dotyczących organizacji służby zdrowia oraz, szczególnie, dostępności do
nowych leków. Specyfika hematoonkologii polega na
dużym zróżnicowaniu chorych – od chorych wymagających obserwacji, przez chorych leczonych przewlekle
w warunkach ambulatoryjnych lub wymagających okresowego leczenia nawrotu choroby aż do sytuacji chorób
ostrych przebiegających dramatycznie, które wymagają
intensywnej chemioterapii w wydzielonych izolowanych
salach, a terapia nierzadko zakończona jest procedurą przeszczepienia komórek krwiotwórczych szpiku.
Tak skrajne sytuacje kliniczne wymagają odpowiedniej infrastruktury w postaci dostępności do poradni
hematologicznych, oddziałów dziennych oraz oddziałów
szpitalnych i ośrodków przeszczepowych. Opracowane
kilka lat temu mapy potrzeb zdrowotnych wskazywały
braki miejsc na oddziałach hematologicznych. W zasadzie sytuacja obecnie uległa niewielkiej poprawie
– nadal dostępność do poradni hematologicznych,
oddziałów szpitalnych i ośrodków przeszczepowych jest
ograniczona. Podobnie jak w innych specjalizacjach
obserwujemy również istotne braki kadrowe; pomimo
zwiększania limitów miejsc rezydenckich i nowych
specjalistów nadal liczba specjalistów na 100 tys.
mieszkańców jest jedną z najniższych w Europie.
W ostatnim czasie podjęta została próba administracyjnego określenia stopnia referencyjności w hematologii
mająca na celu poprawę przepływu chorych między
ośrodkami różnego poziomu referencyjności i koordynację opieki hematologicznej. Wydaje się, że takie
działanie nie jest niezbędne, bo w hematologii pewna
struktura referencyjności istnieje od dłuższego czasu.
Istnieją poradnie, poradnie przykliniczne, pododdziały
hematologiczne i oddziały oraz kliniki hematologii
z ośrodkami przeszczepiania szpiku. Nie jest konieczna
koncentracja i wydzielenie ośrodków koordynujących,
bo lokalnie współpraca z oddziałami hematologicznymi,
klinikami hematologii i ośrodkami przeszczepowymi

i tak istnieje, a ograniczenia jej efektywności najczęściej
wynikają z braków miejsc do hospitalizacji lub ograniczeń kontraktowych. Dodatkowo wydzielanie ośrodków
koordynujących na poziomie województwa, przy brakach łóżek na oddziałach, nie poprawi sytuacji chorych
i może spowodować efekt odwrotny od zamierzonego,
czyli wydłużenie kolejek do jednego ośrodka koordynującego. Na przykład w Warszawie funkcjonuje pięć
ośrodków hematologicznych o najwyższej referencyjności oferujących kompleksową diagnostykę i leczenie oraz
współpracujących z czterema ośrodkami przeszczepowymi, więc określenie, który z nich miałby koordynować
opiekę w województwie wydaje się bezcelowe i wręcz
niemożliwe. Koordynacja opieki i koncentracja pojedynczych przypadków chorób ultrarzadkich jest możliwa
nawet na poziomie krajowym, jednak nie koniecznie
musi być ona ograniczona do jednego centralnego
ośrodka. Myślę, że w tym przypadku należy podążać za
przykładem z krajów Europy Zachodniej, w których istnieje pewna specyfika ośrodków i centra doskonałości
niezwiązane z decyzjami administracyjnymi tylko oceną
merytoryczną, np. Amyloidosis Research and Treatment
Center at the University Hospital San Matteo znajduj
się w 70-tysięcznym mieście Pavia, a nie oddalonym
o niespełna 50 km Mediolanie.
Drugim, choć pewnie jeszcze ważniejszym elementem skutecznej opieki hematologicznej jest
dostępność do diagnostyki i leczenia, które ściśle
zależy od możliwości stosowania nowych leków i technologii terapeutycznych. W leczeniu wielu nowotworów
hematologicznych nastąpiło stopniowe zastępowanie
stosowania chemioterapii terapiami immunologicznymi
lub celowanymi. Terapie, które możemy wspólnie określić jako tzw. immunologiczne, to nie tylko przeciwciała
monoklonalne – obecnie coraz częściej modyfikowane
genetycznie w celu zwiększenia efektu immunologicznego (obinutuzumab), ale przede wszystkim przeciwciała
dwuswoiste (blinatumomab), sprzężone z toksyną (inotuzomab i brentuksymab) lub modyfikowane limfocyty T
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(chimeric antygen receptor T cells – CART: aksykabtagen cyloleucel i tisagenlecleucel). Nadal przeszczepienie
komórek krwiotwórczych szpiku kostnego jest bardzo
ważną procedurą terapeutyczną i obserwuje się zwiększanie liczby chorych, którym jest ono oferowane. Choć,
patrząc na możliwości ośrodków przeszczepowych,
nadal widoczna jest potrzeba zwiększenia dostępności do procedur auto- i allogenicznego przeszczepienia
w Polsce. Nowością w leczeniu nowotworów hematologicznych jest terapia komórkowa CART, która od
zeszłego roku jest stosowaną także w Polsce. Na razie
leczenie pojedynczych chorych w trzech ośrodkach
hematologicznych (w tym jednym pediatrycznym)
było finansowane w ramach wsparcia producentów
leków.
Rozwój terapii celowanych umożliwia stosowanie
drobnocząsteczkowych inhibitorów przekazywania
sygnałów, które najczęściej są lekami doustnymi stosowanymi ambulatoryjnie. Nowej generacji leki
immunomodulujące, takie jak lenalidomid i pomalidomid, stosowane w leczeniu chorych na szpiczaka
plazmocytowego jako leki doustne są dawkowane
w sposób ciągły, tj. do progresji choroby. Dostępność
do tych leków w Polsce jest dobra. Cześć leków, które
zostały ostatnio zarejestrowane w Europie, w Polsce nie
są refundowane. Są to iksazomib, elotuzumab i panobinostat. Z kolei dostępność do innych leków, tzw. grupy
nowych leków, jest trochę mniejsza niż w innych krajach
europejskich. Dwa ostatnie programy lekowe z daratumumabem i karfilzomibem pozwoliły na zaoferowanie
tego nowoczesnego leczenia polskim pacjentom. Jednak nie jest to leczenie stosowane na szeroką skalę,
ponieważ istnieją określone kryteria włączenia do
terapii w programie lekowym. Poza tym istnieją także
pewne modyfikacje tego leczenia, tzn. daratumumab
jest stosowany w połączeniu tylko ze schematem VD,
a wiemy, że inne połączenia tego leku są bardziej skuteczne. Podobnie jest w przypadku karfilzomibu, który
może być stosowany wyłącznie w leczeniu pomostowym
w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem (KRd)
u bardzo wąskiej grupy pacjentów kwalifikujących się
do przeszczepienia, a wiemy, że z tego leczenia skorzystałaby większa grupa chorych. Karfilzomib nie jest
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dostępny w połączeniu dwulekowym z deksametazonem, którego stosowanie byłoby dodatkowo pożądane
ze względu na możliwość podawania terapii w ramach
hospitalizacji jednodniowej. Dostępność do nowych
leków i procedury przeszczepiania w leczeniu chorych
na szpiczaka plazmocytowego jest kluczowa. Ostatnio
opublikowane analizy danych NFZ, wykazały że w Polsce
tylko u 27% pacjentów chorych na szpiczaka przeprowadzana jest transplantacja szpiku. Według europejskich
standardów wynik ten powinien przekraczać 40%.
Równie mało optymistyczne są dane wskazujące, że
w grupie pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia osiągnięta została medianę przeżycia po około
2 latach, co wydaje się być krócej niż krajach Europy
Zachodniej i niewątpliwie zależy od ograniczonych opcji
terapeutycznych.
W leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową wykorzystuje się inhibitory kinazy BCR/ABL
(imatynib, nilotynib, dasatynib, bosutynib i ponatynib).
W Polsce pewne ograniczenia w dostępności dotyczą
ponatynibu, choć w przypadkach indywidualnych możliwe jest leczenie w ramach Ratunkowego Dostępu do
Technologii Lekowych (RDTL). Nowością w odniesieniu
do tej grupy chorych jest możliwość przerywania leczenia jednym z inhibitorów 2. generacji – nilotynibem
w przypadkach głębokich i trwających długo remisji molekularnych z zachowaniem rygoru częstych
badań transkryptu BCR/ABL, aby w przypadku narastania BCR/ABL w przerwie leczenia móc wrócić do
wcześniej stosowanej terapii (dotyczy to około 50%
chorych – druga część nie będzie wymagała leczenia
przez dłuższy czas, a część z nich najprawdopodobniej
nigdy).
W przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) i niektórych rodzajach chłoniaków stosowane są inhibitory
kinazy Brutona (ibrutynib, akalabrutynib, zanubrutynib), inhibitory kinazy 3 fosfatydyloinozytolu (idelalizyb,
kopanlizyb, duwelizyb) lub antagoniści BCL-2 (wenetoklaks). W Polsce pojawiła się dostępność do dwóch
z tych nowych leków (ibrutynibu i wenetoklaksu).
Początkowo umożliwiono stosowanie tych leków u chorych mających negatywne cytogenetyczne (del 17p-)
i molekularne (mutacja w TP53) czynniki rokownicze

w nawrocie choroby w sekwencji ibrutynib → wenetoklaks. Ostatnie zmiany wprowadziły możliwość leczenia
według schematu wenetoklaks + rytuksymab chorych
opornych lub z szybkim nawrotem po immunochemioterapii w pierwszej linii leczenia. Ten ostatni przykład
pokazuje możliwość stosowania leczenia organicznego
w czasie, który ma liczne zalety systemowe, m.in. łatwy
do obliczenia czas trwania leczenia i zaangażowania
zasobów medycznych. Te zmiany niewątpliwie przybliżyły możliwości leczenia chorych na PBL w Polsce do
standardów międzynarodowych, choć nadal pozostanie populacja chorych, która nie będzie kwalifikowana
do optymalnego leczenia. PBL jest chorobą nawrotową
i dotyka głównie ludzi starszych (mediana wieku występowania około 71 lat), u których często współistnieją
choroby towarzyszące. Proponowane wprowadzenie
ibrutynibu jako leczenia chorych niekwalifikujących
się do leczenia wenetoklaksem z rytuksymabem oraz
w leczeniu po terapii wenetoklaks + rytuksymab jest
niezbędne do zapewnienia optymalnego leczenia PBL
w Polsce. Chorzy niekwalifikujący się do wenetoklaksu
z rytuksymabem oraz wyłączani ze względu na toksyczność leczenia muszą mieć zapewniony dostęp
do nowoczesnej terapii. Jest to szczególnie ważne dla
chorych w stanie wydolności WHO = 2, który często wynika z aktywności choroby, a tylko skuteczne
leczenie może spowodować powrót tych chorych do
funkcji społecznych i socjalnych. Nie jest to do końca
leczenie alternatywne do schematu wenetoklaks
+ rytuksymab, bo chorzy w stanie wydolności WHO
= 2 nie mogą być włączeni do programu lekowego.
Drugim ważnym elementem proponowanych zmian jest
umożliwienie sekwencyjności leczenia. Po pierwsze dla
chorych nietolerujących leczenia, ale również dla chorych z nawrotami lub opornych na terapię wenetoklaks
+ rytuksymab. Dostępne dowody naukowe świadczą,
że takie postępowanie jest skuteczne, a obserwowane
odsetki odpowiedzi pokazują, że zastosowanie nowego
leku o innym mechanizmie działania jest jedyną opcją
terapeutyczną dla tych chorych.

Obecna epidemia COVID-19 ukazuje potrzeby
terapeutyczne w przypadkach nowotworów hematologicznych również w innym świetle. Postuluje się większy
dostęp do leczenia ambulatoryjnego jako preferowaną
formę terapii nie tylko od strony chorego (np. jako
terapia w pełni doustna lub podawana na oddziale
dziennym), lecz także preferowaną systemowo zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia odnośnie do
zmniejszania narażania na ryzyko infekcji i ograniczania
hospitalizacji. Poza ograniczonym dostępem do nowych
leków, które w znacznej większości mogą być stosowane
ambulatoryjnie, problemem jest też zbyt mała liczba
ośrodków mogących stosować te nowe terapie. Istotą
tych terapii w większości są programy lekowe, których
kontraktowanie zakłada procedurę konkursową faworyzującą duże ośrodki. Jest to w sprzeczności z zasadą
delegowania leczenia przewlekłego najbliżej miejsca
zamieszkania chorego, czyli optymalne byłoby stawianie precyzyjnej diagnozy w ośrodku mającym pełne
możliwości wykonania wszystkich badań diagnostycznych i leczenie koordynowane przez ośrodek mający
doświadczenie w leczeniu chorych na nowotwory hematologiczne, ale blisko miejsca zamieszkania.
Podsumowując, dostępność do leczenia hematologicznego poprawiła się w ostatnim czasie poprzez
rozszerzania istniejących programów lekowych, pojawienie się leków generycznych i biopodobnych, co
umożliwiło zwiększenie dostępności do leków w ramach
katalogu chemioterapii oraz refundację nowych leków.
Należy jednak podkreślić, że leczenie chorych na
nowotwory hematologiczne zmienia się dynamicznie,
obserwujemy ustawiczne odchodzenie od chemioterapii
oraz wprowadzanie licznych, nowych i bardzo skutecznych leków. Niestety wymagać to będzie podejmowania
szybszych decyzji refundacyjnych oraz rozszerzania
liczby ośrodków, które mogą je stosować, zarówno
poprzez zwiększanie potencjału oddziałów już istniejących, jak i finansowanie nowych ambulatoriów mających
pełne możliwości stosowania wszystkich leków w programach lekowych.
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Innowacje w leczeniu systemowym raka jelita grubego
Lucjan Wyrwicz
Rak jelita grubego należy do relatywnie częstych
nowotworów. Z racji swojej specyfiki, polegającej na
dość dobrym rokowaniu chorych poddawanych leczeniu systemowemu, decyzja o podjęciu terapii wiąże
się z długotrwałym procesem leczniczym. Dodatkowo, standardowe schematy leczenia stosowane
u chorych na raka jelita grubego zakładają nie tylko
dużą liczbę cykli leczenia, lecz także wielogodzinne
podawanie chemioterapii. Tym samym – mamy do
czynienia z wieloma mnożnikami, które powodują, że
rak jelita grubego i optymalne leczenie onkologiczne
stanowią duże wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia (częsta choroba onkologiczna, wiele cykli leczenia,
długotrwałe wlewy chemioterapii). Żeby to sobie uzmysłowić, warto wykonać proste obliczenia: jedna osoba
chora na zaawansowaną postać raka jelita grubego
otrzyma około 20 cykli leczenia, a każdy cykl to około
48 godzin ciągłego wlewu chemioterapii. Daje to około
1000 godzin chemioterapii na jednego chorego. Jeśli
założymy, że w Polsce dotyczy to rocznie około 10 tys.
chorych wymagających leczenia, daje to 10 mln godzin
aktywnego leczenia onkologicznego rocznie. Stąd
wszelkie innowacje w leczeniu systemowym raka jelita
grubego powinny być oceniane nie tylko przez spektrum
inkrementalnego zysku dla pojedynczego chorego, lecz
także poprzez pośredni wpływ na dostępność innych
metod leczniczych w systemie (dostępność łóżek szpitalnych i czasu pracy personelu medycznego dla leczenia
pacjentów z innymi nowotworami itp.).
W leczeniu chorych na raka jelita grubego stosowane są preparaty następujących grup:
 fluoropirymidyny, w tym fluoropirymidyny
doustne oraz połączenia fluoropirymidyn z lekami
hamującymi rozkład tych preparatów,
 oksaliplatyna,
 irinotekan,
 leki anty-EGFR (cetuksimab, panitumumab),

STR. 32

 leki antyangiogenne (przeciwciała monoklonalne
– bewacyzumab, aflibercept, ramicurumab
oraz inhibitor małocząsteczkowy – regorafenib),
 leki stosowane w rzadkich podtypach molekularnych (niwolumab, encorafenib).

Innowacje w leczeniu radykalnym
W przypadku leczenia radykalnego wyłącznie fluoropirymidyny i oksaliplatyna mają potwierdzenie dla
bezpośredniej skuteczności.
Przez ostatnie 30 lat nagromadzono zasoby wiedzy,
które wpływają na współczesne rozumienie roli chemioterapii w leczeniu radykalnym chorych na raka jelita
grubego. Te dane można skrócić w kilku punktach:
 Fluoropirymidyny stosowane w monoterapii (a ściślej w połączeniu z pochodnymi kwasu folinowego
jako aktywatorami tego leku lub w formie doustnego proleku) mogą być stosowane u pacjentów
z rakiem jelita grubego w II stopniu zaawansowania, jeśli na podstawie posiadanych danych
uznamy, że mamy indywidualne wysokie ryzyko
nawrotu. Leczenie to jest stosowane przez 6 miesięcy.
 W przypadku nowotworu w III stopniu zaawansowania (czyli przy jednoczesnym zajęciu
regionalnych węzłów chłonnych) są dane
wskazujące na zasadność dołączenia do ww.
fluoropirymidyn oksaliplatyny. Z założenia długość leczenia jest podobna. Cecha N w raporcie
patomorfologicznym powinna być oceniona na
podstawie zbadania minimum 12 regionalnych
węzłów chłonnych.
 Są dane pośrednie mówiące, że w przypadku lepszego rokowania w III stopniu zaawansowania
(tzw. nowotwór z cechą T1-3 oraz cechą N1) możliwe jest leczenie połączeniem fluoropirymidyny

i oksaliplatyny przez 3 miesiące przy zbliżonym
efekcie mierzonym częstością nawrotów choroby.
Celem takiego postępowania jest ograniczenie
długotrwałej toksyczności pod postacią neuropatii
obwodowej. Dla chorych z cechą T4 lub N2 postępowanie to wydaje się być mniej skuteczne niż
6 miesięczne leczenie.
 Są dane pośrednie mówiące, że w przypadku chorych w II stopniu zaawansowania i planowanej
chemioterapii pooperacyjnej uzasadnione może
być wykonanie oznaczenia z guza nowotworowego
występowania cech niestabilności mikrosatelitarnej (na poziomie molekularnym za pomocą panelu
5 markerów nazywanego panelem Bethesda lub
na poziomie barwienia immunohistochemicznego
pod kątem oceny utraty ekspresji genów układu
mimatch-repair MMR – czyli MLH1, MSH2, PSM1-2.
Są dane mówiące o zasadności odstąpienia
od 6-miesięcznej chemioterapii pooperacyjnej
u pacjentów z taką cechą. Według danych literaturowych i naszej obserwacji częstość niestabilności
mikrosatelitarnej w II stopniu zaawansowania
wynosi około 20%.
 Są dane wskazujące, że płynna biopsja wykonana
już po operacji, czyli ocena próbki surowicy krwi
pacjenta pod kątem występowania wolnego DNA
pochodzącego z tkanki nowotworowej, może
wskazywać na grupę pacjentów z istotnie wysokim ryzykiem nawrotu i tym samym w przyszłości
może stanowić test diagnostyczny u pacjentów,
u których planowana jest chemioterapia pooperacyjna. Według dostępnej wiedzy cechy takie, jak
pT4 czy pN2 korelują z wyższym ryzykiem dodatniej płynnej biopsji po operacji. Są także dane
mechanistycznie tłumaczące, że u chorych z tak
podwyższonym ryzykiem dopiero 6 miesięcy leczenia cytostatykami prowadzi do „wyjałowienia”
wyniku płynnej biopsji.

1.

2.
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Na tej podstawie należy przyjąć, że:
U wszystkich chorych leczonych operacyjnie powinny
być oceniane klasyczne czynniki ryzyka nawrotu
w celu umożliwienia podjęcia optymalnej decyzji
przez lekarza na temat rodzaju chemioterapii
pooperacyjnej i długości terapii.
Materiał pooperacyjny powinien być oceniany
pod kątem stopnia zajęcia węzłów chłonnych,
a – jak pokazują doświadczenia pilotażu Krajowej
Sieci Onkologicznej – sama informacja na temat
tego, że liczba zbadanych węzłów chłonnych
jest wskaźnikiem jakościowym oceny procesu
diagnostyki i leczenia może doprowadzić do szybkiej
poprawy tego parametru.
W niektórych ośrodkach w Polsce rutynowo
ustalono, że lekarz patomorfolog wraz z wydaniem
wyniku, że chory jest w II stopniu zaawansowania
pooperacyjnego automatycznie zleca ocenę
przesiewową pod kątem utraty ekspresji genów
układu MMR. Dodatkowo należy dążyć do tego,
aby materiał pooperacyjny był przechowywany
w odpowiednich warunkach, gdyż istnieje szansa,
że w niedługiej przyszłości będzie konieczna ocena
z wykorzystaniem płynnej biopsji w monitorowaniu
nawrotu, do czego potrzebne jest ustalenie profilu
typowych mutacji w próbce resekowanego ogniska
pierwotnego.
W chwili obecnej trudno jest bezkrytycznie wdrażać
do praktyki klinicznej zasady, że na podstawie
stopnia zaawansowania możemy stosować skrócony
protokół leczenia pooperacyjnego u chorych
w stopniu zaawansowania pT1-3 oraz N1. Dane
literaturowe wskazują, że wartość leczenia po
zakończeniu 3 pierwszych miesięcy chemioterapii
jest niższa. W wielu ośrodkach informacja ta jest
interpretowana w taki sposób, że w przypadku
istotnej toksyczności dotychczasowego leczenia
po 3 miesiącach leczenia możliwe jest przerwanie
terapii, jeśli lekarz ocenia, że potencjalne korzyści
z dalszego leczenia mogą być nieporównywalne
z nasiloną toksycznością (najczęściej jest to nasilona
neuropatia obwodowa).
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Czy można „innowacyjnie” obserwować
po leczeniu?
Pacjent po zakończonym leczeniu pooperacyjnym zwykle jest kontrolowany przez lekarza prowadzącego.
Należy pamiętać, że osób po takim leczeniu dotyczy
istotnie wyższe ryzyko chorób układu krążenia, stąd
uzasadniony jest nadzór po leczeniu. Niestety nie ma
danych, czy wskazana jest jakakolwiek profilaktyka
pierwotna chorób układu krążenia. Bez wątpienia interwencje w zdrowy tryb życia, takie jak redukcja masy
ciała czy zalecenia dotyczące umiarkowanej aktywności
fizycznej powinny być polecane nie tylko z tego powodu,
że mają one potencjalnie dobroczynny efekt kardioprotekcyjny, lecz także dlatego, że mogą wpływać na ryzyko
drugiego niezależnego zachorowania na raka jelita grubego. Sam rytm prowadzenia badań kontrolnych po
leczeniu radykalnym nie został optymalnie określony.
Na racjonalny sposób postępowania może wpływać
kilka faktów:
 Proponowane są schematy intensywnego nadzoru
(wizyta lekarska z oceną markera CEA co 3 miesiące do pełnych 3 lat, co 4 miesiące w 4. roku,
co 6 miesięcy w 5. roku; badania obrazowe jamy
brzusznej co 6 miesięcy; badanie klatki piersiowej co 12 miesięcy; kolonoskopia – pierwsza
w 3. miesiącu od operacji, jeśli przedoperacyjnie
nie wykonano oceny, kolejna po około 12 miesiącach, a następne ustalane indywidualnie na
podstawie stwierdzanych znalezisk w poprzednich
badaniach.
 Nawet przy tak intensywnym schemacie nadzoru
około 50% nawrotów jest stwierdzanych podczas
wizyty lekarskiej inicjowanej przez pacjenta między planowanymi wizytami kontrolnymi (!).
 88% nawrotów stwierdzanych jest w pierwszych
3 latach obserwacji. Bardziej intensywne leczenie
pooperacyjne sprzyja jednak opóźnieniu czasu
do wystąpienia nawrotu, a to wskazuje na zasadność dłuższej bacznej obserwacji niż tylko 5 lat;
odpowiednie jest to zwłaszcza dla chorych z indywidualnym wysokim ryzykiem nawrotu (np. cecha
T4 lub N2).
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 Prowadzono wiele badań nad organizacją nadzoru po leczeniu. W żadnym z badań nie wykazano,
aby ww. intensywny schemat kontroli prowadził
do poprawy wyników przeżycia. Minimalny zakres
kontroli obejmujący badanie TK 18 miesięcy po
operacji i pojedynczą ocenę markera CEA prowadził do podobnych wyników przeżycia ogólnego.
Taki ograniczony zakres nadzoru nie został zaadaptowany przez środowisko naukowe.
W ostatnich latach rośnie liczba technik leczniczych stosowanych w przypadku nawrotu choroby po
leczeniu radykalnym i tym samym rośnie liczba chorych
leczonych radykalnie po stwierdzeniu nawrotu. Stąd
innowacyjne jest adaptowanie sposobu nadzoru po
leczeniu na postawie ww. wiedzy. Czynnikami przemawiającymi przeciwko intensyfikacji jest brak możliwości
radykalnego leczenia nawrotu, jeśli taki nawrót wystąpi.
Czynnikami przemawiającymi za intensywniejszym
nadzorem są dobry stan chorego, brak chorób współistniejących, wysoka wola chorego do leczenia w razie
nawrotu.
Dodatkowo, czynnikami wskazującymi na indywidualny program nadzoru jest występowanie istotnej
klinicznie przetrwałej toksyczności leczenia pooperacyjnego. Nie mamy danych naukowych, jak powinien
wyglądać szczegółowy nadzór internistyczny nad tymi
pacjentami, ale uzasadniona jest zwykła ocena internistyczna.

Innowacje w leczeniu radykalnym choroby
przerzutowej
W onkologii panuje ostatnio moda na definiowanie
„trzeciej ścieżki” leczenia radykalnego położonej między leczeniem radykalnym a leczeniem paliatywnym.
Choroba przerzutowa definiowana jako choroba oligometastatyczna dotyczy grupy chorych nominalnie
przypisanych do leczenia paliatywnego, u których
z powodu relatywnie wysokiej szansy na brak nawrotu
po usunięciu ognisk przerzutowych uzasadnione jest
prowadzenie leczenia, jak dla choroby o ograniczonym

zakresie. Przy rozsiewie do wątroby klasycznie przed
laty przyjmowano, że o chorobie oligometastatycznej
można mówić w wypadku pacjentów po leczeniu raka
jelita grubego, raka piersi czy nowotworów neuroendokrynnych. Obecnie fenomen ten jest rozszerzany na
inne choroby nowotworowe oraz inne lokalizacje rozsiewu. Definicja samej choroby oligometastatycznej
ewoluuje, w szczególności w aspekcie kilku pytań:
 obecność ogniska pierwotnego (klasycznie
– stan po operacji),
 lokalizacja nawrotu (obecnie do 2–3 narządów;
klasycznie – 1 narząd),
 liczba zmian przerzutowych (obecnie „tyle,
ile można usunąć z pozostawieniem funkcji
narządu i akceptowalnej chorobowości
okołooperacyjnej”; klasycznie do 3–5 zmian),
 możliwość wykonania radykalnego zniszczenia
nawrotu czy ognisk synchronicznego rozsiewu
(klasycznie – możliwość wykonania metastazektomii; obecnie rozszerzona o techniki ablacyjne).
Innowacją w definiowaniu choroby oligometastatycznej jest więc rozmycie tej definicji. Uprzednio
w definicjach klasycznych pełna zgodność chirurgów
operujących przerzuty do wątroby nie była możliwa do
uzyskania, a prawdopodobieństwo uzyskania spójnego
wyniku dwóch kolejnych chirurgów ekspertów szacowano w badaniu CELIM na mniej niż 66%. Obecnie
mnogość technik ablacyjnych powoduje, że poziom
zgodności znacznie spadł. W naturalny sposób rośnie
liczba pacjentów, którzy z leczenia paliatywnego
migrują w toku terapii do „radykalizacji”. Wyliczenia
z ośrodka Val d’Hebron z Barcelony wskazują, że jeśli
chodzi o pacjentów o lepszym rokowaniu (leczonych
paliatywnie w badaniach klinicznych), aż 40% ostatecznie jest kierowanych do radykalizacji. W ocenie
materiału klinicznego z Narodowego Instytutu Onkologii po preselekcji pacjentów na takich, u których możliwe
było stosowanie współczesnego leczenia systemowego,
zaobserwowaliśmy, że 37% pacjentów jest kierowanych
do trzeciej ścieżki onkologii (L. Wyrwicz, dane niepublikowane). Wartość ta będzie wyższa w przypadku, gdy

w otoczeniu naszego ośrodka są prowadzone badania przesiewowe jako sposób identyfikacji pacjentów
z rakiem jelita grubego, czy jeśli stosujemy współczesne
narzędzia diagnostyki przed leczeniem (np. MRI wątroby
przy stwierdzeniu raka odbytnicy o wysokim ryzyku zajęcia naczyń mezorektum, czy w przypadku braku szybkiej
normalizacji CEA po operacji ogniska pierwotnego itp.).
Także w ośrodkach prowadzących intensywny nadzór
spodziewać się powinniśmy częstszego stwierdzania
choroby oligometastatycznej w momencie nawrotu.

Innowacje w leczeniu paliatywnym
Onkolodzy wyrażają zadowolenie z dostępności do
szerszej gamy leków onkologicznych, które mogą zastosować w terapii pacjenta z zaawansowaną postacią
raka jelita grubego. „Myśliciele” współczesnej onkologii
traktują nowoczesne leki jako rodzaj zapłaty za niedoskonałość systemu ochrony zdrowia. Choć w części
przypadków diagnozy zaawansowanego raka jelita grubego nie można było uniknąć, to z bliżej nieokreślonych
przyczyn wielu pacjentów z nowo zdiagnozowanym
pierwotnie uogólnionym rakiem jelita grubego zaobserwowało u siebie niepokojące objawy wiele miesięcy
wcześniej. Znaczna część pacjentów mówi na pierwszej
wizycie: „dlaczego nie poszedłem na kolonoskopię przy
pierwszych objawach rok temu?”. Leki celowane według
tych „teoretyków myśli onkologicznej” nie są celem
dla rozwoju onkologii, tylko wyrazem współczucia dla
pacjenta z powodu niedoskonałości systemu ochrony
zdrowia i edukacji zdrowotnej. Oczywiście pacjent powinien mieć dostęp do wszystkich innowacji lekowych,
które są wskazane w farmakopei i które według bezspornych danych są skuteczne i bezpieczne dla pacjentów
z rakiem jelita grubego.
Z akademickiego punktu widzenia powinienem
w niniejszym miejscu opisać korzystne skutki stosowania
leków nakierowanych na receptor EGFR (panitumumab,
cetuksimab), na szlaki proangiogenne (bewacyzumab,
aflibercept, ramicurumab, regorafenib) czy innowacyjne
połączenia cytostatyków i leków celowanych (triflurydyna/tiperacyl). Powinien się tu znaleźć także akapit
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na temat definicji „statusu mutacyjnego genów RAS”,
który ewoluował przez ostatnie 10 lat, a definiuje
populacje chorych, których można poddawać leczeniu nakierowanym na EGFR. Powinna być wypowiedź
na temat braku biomarkera dla leczenia antyangiogennego i dyskusja, czy leki antyangiogenne powinny
być wskazane wyłącznie dla chorych po resekcji ogniska pierwotnego (jak to obecnie ma miejsce w Polsce).
Oczywiście – dodatkowe leki wydłużają czas, kiedy
choroba jest kontrolowana i niekiedy prowadzą do konwersji pacjenta leczonego paliatywnie do omówionej
wcześniej „trzeciej drogi” onkologii (metastazektomia).
Obecnie system dostępu do leczenia jest regulowany
przez trzy zmienne:
 status mutacji genów KRAS/NRAS/BRAF (mutacja
w genach KRAS/NRAS: 50%; mutacja w genie
BRAF: 9%; brak ww. mutacji około 40%) – pacjenci
bez mutacji mogą otrzymywać leczenie celowane
z zastosowaniem przeciwciał nakierowanych na
EGFR (panitumumab, cetuksimab); leczenie to jest
refundowane w Polsce w pierwszej linii leczenia
w połączeniu z chemioterapią oraz w monoterapii
w trzeciej linii leczenia;
 fakt, czy resekowano ognisko pierwotne przed
rozpoczęciem chemioterapii, gdyż pomimo bezspornych danych naukowych jest to element
dostępowy do leczenia antyangiogennego w drugiej linii leczenia paliatywnego;
 preferencja lekarza co do rodzaju stosowanej
chemioterapii (według danych naukowych nie ma
różnic w długości kontroli choroby w zależności
od kolejności stosowanej chemioterapii; w praktyce wybór oksaliplatyny w pierwszej linii leczenia
kieruje chorego bez mutacji w wymienionych
wyżej genach i po resekcji ogniska pierwotnego do potencjalnego łączenia chemioterapii
z panitumumabem w pierwszej linii leczenia i afliberceptem w drugiej linii; w przypadku wyboru
irinotekanu są to odpowiednio cetuksimab i bewacyzumab).
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Co nie jest bez znaczenia, z punktu widzenia
pojedynczego pacjenta chemioterapia oparta na
oksaliplatynie czy irinotekanie, pomimo uprawdopodobnionej podobnej skuteczności, ma odmienny profil
toksyczności. Część pacjentów leczona irinotekanem
skarży się na uporczywą biegunkę. Oksaliplatyna poza
potencjalnym wpływem na funkcję nerek może prowadzić do neuropatii obwodowej. Personalizacja leczenia
powinna zakładać indywidualizację postępowania do
preferencji chorego. Leczenie onkologiczne w zaawansowanym raku jelita grubego może mieć charakter
długotrwały, a relatywnie dobry stan funkcjonowania
pacjentów pozwala często na pracę zawodową czy
w miarę normalne funkcjonowanie społeczne. Stąd
istotne jest ustalenie preferencji chorego. Istotne byłoby
także rozważenie zaprzestania wiązania leku celowanego z określonym rodzajem chemioterapii, tam gdzie
mamy ewidencję naukową na możliwość zamiennego
stosowania (panitumumab, cetuksimab i bewacyzumab).
Mówiąc o innowacji w leczeniu paliatywnym, chciałbym zwrócić uwagę na nowe strategie w leczeniu:
 „Wakacje od chemioterapii” – u pacjentów, którzy
odnieśli korzyść z leczenia paliatywnego pierwszego rzutu uzasadnione jest rozważenie po kilku
miesiącach leczenia przerwanie leczenia ze ścisłą obserwacją i wznowieniem leczenia w razie
progresji. Dane odnośnie do takiego leczenia są
dostępne praktycznie wyłącznie dla chemioterapii
opartej na oksaliplatynie.
 Dodatkową opcją leczenia jest leczenie podtrzymujące samymi fluoropirymidynami (lub
fluoropirymidynami z lekami celowanymi) chorych, którzy dobrze tolerują terapię i nie jest
ona dla nich istotnie toksyczna. Taki sposób
leczenia został wprowadzony w Polsce w 2020 r.
Ewidencja naukowa dla przerywania stosowania pełnej chemioterapii jest głównie dostępna
dla chemioterapii łączonej z panitumumabem
i bewacyzumabem.

 Leczenie ambulatoryjne z wykorzystaniem infuzorów jednorazowych – u pacjenta z rakiem jelita
grubego chemioterapia zwykle jest powiązana
z przedłużonym wlewem 5-fluorouracylu. Wlew ten
trwa 48 godzin i jest powtarzany co 2 tygodnie.
U chorego z założonym dostępem naczyniowym (port) leczenie to może być prowadzone
w formie wlewów stosowanych ambulatoryjnie;
przykładowo – w Klinice Onkologii i Radioterapii
Narodowego Instytutu Onkologii zastosowanie
infuzorów w trakcie około 3500 cykli chemioterapii rocznie pozwala na „uwolnienie” dla innych
celów równoważnika 25 łóżek szpitalnych; jednocześnie prowadzi to do istotnych oszczędności
systemowych (czas pracy pielęgniarek i lekarzy).
Trudno oszacować skalę zjawiska w odniesieniu do
całego kraju bez dokładnej analizy danych NFZ.
Należy przypuszczać, że około 500 łóżek szpi-

talnych oddziałów onkologii w Polsce w każdym
momencie „pracuje” dla potrzeb podawania wlewów 5-fluorouracylu u pacjentów z nowotworami
przewodu pokarmowego.

Powszechne wdrożenie „innowacyjnych” rozwiązań,
jakimi są „wakacje od chemioterapii” czy leczenie podtrzymujące stosowane w warunkach ambulatoryjnych
oraz chemioterapia w warunkach domowych z wykorzystaniem infuzorów, mogłoby pozwolić na oszczędności
systemowe umożliwiające szerszą refundację leków celowanych w leczeniu paliatywnym chorych na raka jelita
grubego. Według posiadanych szacunków, oszczędności systemowe pozwoliłyby na refundację wszystkich
dotychczas nierefundowanych opcji leczenia i zniesienia
licznych obwarowań ograniczających obecnie dostęp do
leków celowanych.
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Innowacje w leczeniu żywieniowym w onkologii
Stanisław Kłęk
Leczenie żywieniowe (żywienie kliniczne) jest to postępowanie lekarskie obejmujące ocenę stanu odżywienia,
ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze, zlecanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka,
elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody
w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych
diet doustnych lub sztucznego odżywiania, monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego
wykorzystania wybranej drogi karmienia. Odgrywa ono
kluczową rolę w leczeniu pacjentów onkologicznych,
gdyż niedożywienie stanowi poważny i częsty problem
u pacjentów z chorobą nowotworową.
Objawy zaburzeń stanu odżywienia stwierdza się
u 30–85% osób z chorobą nowotworową. Częstość
występowania zależy od rodzaju nowotworu, stopnia
jego zaawansowania, umiejscowienia i wieku chorego.
Najbardziej narażone są osoby chore na nowotwory

górnej części układu pokarmowego (w tym na przykład
raka głowy i szyi, przełyku, żołądka, trzustki) oraz płuca.
Ten ostatni nowotwór prowadzi do niedożywienia nie
w mechanizmie dysfagii, ale podwyższenia zapotrzebowania, tak znacząco zwiększa się zapotrzebowanie
energetyczne.
Niedożywienie zwiększa częstość powikłań, śmiertelność i koszty leczenia oraz, co szczególnie ważne,
zmniejsza szanse na wyleczenie.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi niedożywienie rozpoznaje się za pomocą kryteriów GLIM, czyli
analizując kryteria fenotypowe i etiologiczne, tak jak
przedstawiono to na rycinie 6.1.
Spełnienie co najmniej jednego kryterium fenotypowego i etiologicznego upoważnia do rozpoznania
niedożywienia. W kolejnym kroku można ocenić zaawansowanie choroby, stosując kryteria fenotypowe.

NIEDOŻYWIENIE: KRYTERIA GLIM

Badanie przesiewowe

Chory z ryzykiem niedożywienia (jakiekolwiek potwierdzone
klinicznie narzędzie oceny)

Ocena

Kryteria oceny:
• fenotypowe: niezamierzona ocena masy ciała, niski BMI,
zmniejszenie masy mięśniowej
• eologiczne: zmniejszenie podaży/wchłaniania; obciążenie
chorobą/stan zapalny

Rozpoznanie

Stwierdzono kryteria niedożywienia
(co najmniej 1 fenotypowe i 1 eologiczne)

Ocena ciężkości

Ustalenie stopnia ciężkości niedożywienia
(kryteria fenotypowe)

RYCINA 6.1. Rozpoznawanie niedożywienia – algorytm postępowania
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TABELA 6.1. Kryteria fenotypowe i etiologiczne służące diagnostyce niedożywienia
KRYTERIA FENOTYPOWE

KRYTERIA ETIOLOGICZNE

Utrata masy ciała (%)

Wskaźnik masy ciała
(kg/m2)

Zmniejszenie masy
mięśniowej

Zmniejszenie
przyjmowania/wchłaniania
pokarmów

Obecność stanu zapalnego

> 5% w ciągu 6 miesięcy
lub >10% w okresie
dłuższym niż 6 miesięcy

< 20 do 70. rż.
< 22 po 70. rż.
Azja:
< 17,5 do 70. rż.
< 20 po 70. rż.

wynik badania wykonanego przy użyciu
techniki oceny składu
ciała o skuteczności potwierdzonej
klinicznie

</= 50% w okresie
< 1 tygodnia lub jakiekolwiek w okresie > 1 tygodnia
lub jakakolwiek choroba
przewlekła upośledzająca
wchłanianie

nagłe zachorowanie/uraz
lub przewlekły stan związany
z chorobą

TABELA 6.2. Ocena zaawansowania niedożywienia
STOPNIE

KRYTERIA FENOTYPOWE
UTRATA MASY CIAŁA

WSKAŹNIK MASY CIAŁA – BMI
(kg/m2)

ZMNIEJSZENIE MASY CIAŁA

Stopień I
(niedożywienie umiarkowane),
jedno kryterium wymagane
do rozpoznania

> 5–10% w ciągu < 6 miesięcy
lub
> 10–20% w okresie dłuższym
niż 6 miesięcy

< 20 do 70. rż.
< 22 po 70. rż.

niewielki/ średni niedobór

Stopień II
(ciężkie niedożywienie),
jedno kryterium wymagane
do rozpoznania

>10% w ciągu < 6 miesięcy
lub
>20% powyżej 6 miesięcy

< 18,5 do 70. rż.
< 20 po 70. rż.

ciężki niedobór

Kogo należy leczyć?
Leczenie żywieniowe należy rozpocząć u wszystkich
pacjentów, w przypadku których stwierdza się następujące sytuacje kliniczne:
 obecność niedożywienia (patrz wyżej),
 zagrażające niedożywienie,
 spodziewany brak możliwości włączenia diety
doustnej przez ponad 5 dni, nawet jeżeli pacjent
jest prawidłowo odżywiony w chwili diagnozy.
Pacjent zagrożony niedożywieniem to pacjent,
który nie był w stanie utrzymać dziennego spożycia pokarmów > 60% zalecanej normy przez okres
ponad 10 dni (w przypadku pacjentów chirurgicznych:
> 50% zalecanej normy przez okres ponad 7 dni) lub

pacjent z zespołem złego wchłaniania, zwiększoną
utratą składników odżywczych bądź zwiększonym zapotrzebowaniem, a także chory, u którego stwierdza się
przewagę procesów katabolicznych nad anabolicznymi.
Interwencja medyczna w niedożywieniu w chorobie
nowotworowej powinna składać się z trzech aspektów:
1. Zapewnienia aktywności fizycznej.
2. Zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego.
3. Zapewnienia prawidłowej podaży składników
odżywczych.
Wybór metody leczenia żywieniowego zależy od
stanu klinicznego chorego, stopnia i rodzaju niedożywienia, planowanego okresu żywienia oraz od tego, czy
jest to część leczenia zachowawczego, czy może żywienie przed- czy pooperacyjne.
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Dzięki aktywności fizycznej możliwe jest przywrócenie procesów anabolicznych w mięśniach,
zmniejszenie katabolicznego wpływu kacheksji i nasilenia stanu zapalnego. Zachęcenie pacjentów do podjęcia
takiej działalności jest niełatwe, ale nie powinno być
to powodem niepodejmowania takich prób.
Zmniejszenie stanu zapalnego można uzyskać
wspomnianą aktywnością fizyczną, ale również stosując leki i substancje o działaniu przeciwzapalnym.
Niezaprzeczalnie najważniejszym aspektem walki
z zespołem kacheksja/anoreksja jest zapewnienie
prawidłowej podaży składników odżywczych. Podaż
ta może być upośledzona z powodu zwiększenia
zapotrzebowania ze względu na zwiększenie tempa
metabolizmu, zwiększonej utraty masy ciała, ale przede
wszystkim zmniejszonego przyjmowania pokarmów.
Przyczyną wystąpienia tego ostatniego w kolei jest
wtórny jadłowstręt (secondary anorexia), który wywołany
jest przewagą sygnałów hamujących apetyt w podwzgórzu, takich jak uwalnianie proopiomelanokortyny
oraz anoreksygennym działaniem cytokin prozapalnych
(IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α).
Teoretycznie najprostszym sposobem zwiększenia podaży składników odżywczych jest poradnictwo
dietetyczne oraz użycie doustnych suplementów pokarmowych, czyli przemysłowych diet do picia. Skuteczność
takiego postępowania wykazano zarówno w przypadku
chemio-, jak i radioterapii.
Niestety, u większości chorych samo zwiększenie
podaży nie jest wystarczające ze względu na znaczny
jadłowstręt, a poradnictwo oraz suplementacja diety
są w tych wypadkach nieskuteczne. Sama modyfikacja
diety lub włączenie suplementów pokarmowych nie
wystarczy, dopiero farmakologiczne leczenie zespołu
anoreksja/kacheksja powoduje właściwą podaż zwykłego pokarmu lub suplementów pokarmowych.
Jednym z najbardziej obiecujących, a zarazem
efektywnych leków w walce z kacheksją nowotworową
jest octan megestrolu (OM). Jego mechanizm działania
opiera się na zahamowaniu wydzielania cytokin prozapalnych, głównie IL-1 oraz tumor necrosis factor (TNF).
Prowadzi to do zmniejszenia stężenia markerów stanu
zapalnego.
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W przypadku gdy poradnictwo dietetyczne i/lub
wspomaganie apetytu okazują się niewystarczające,
zaleca się zastosowanie leczenia żywieniowego według
algorytmu postępowania przedstawionego na rycinie 6.2.
Postępowaniem z wyboru w takiej sytuacji jest
żywienie dojelitowe (ŻD), czyli podawanie składników
odżywczych w postaci diety przemysłowej do przewodu
pokarmowego przez zgłębnik albo przetokę odżywczą.
W przypadku gdy u pacjenta stwierdza się wskazania
do ŻD powinno ono zostać rozpoczęte jak najszybciej
(w ciągu 24 godzin).
W pierwszej kolejności podczas żywienia dożołądkowego należy rozważyć metodę grawitacyjną, przez
pompę wolumetryczną, kontroler kropli lub aparat –
regulator szybkości podaży, a w żywieniu dojelitowym
– podaż porcjami we wlewie grawitacyjnym lub przez
pompę. Trzeba ustalić czas trwania i sposób rozpoczynania i kończenia wlewu, przerwę między wlewami
i sposób opieki nad cewnikiem/zgłębnikiem w czasie
trwania przerwy.
Żywienie dojelitowe poprzez jejunostomię lub
zgłębnik, wprowadzony do pętli jelita cienkiego poza
więzadło Treitza, należy realizować jedynie metodą
wlewu ciągłego. Żywienie takie rozpoczyna się z prędkością 10–20 ml na godzinę, a następnie jest zwiększane
stopniowo, na przestrzeni godzin i dni. W żywieniu tym
można wykorzystać pompę wolumetryczną, nie jest to
jednak warunek niezbędny w przypadku dobrej tolerancji metody grawitacyjnej. Należy jednak pamiętać,
że jedynie pompa zapewnia precyzyjną kontrolę
podaży diety.
Żywienie dojelitowe poprzez gastrostomię lub
zgłębnik wprowadzony do żołądka odbywa się metodą
bolusów, mikrobolusów lub wlewu ciągłego, w zależności od stanu zdrowia chorego, objętości i składu
podawanej mieszaniny odżywczej. W żywieniu dożołądkowym metodą wlewu ciągłego można wykorzystać
pompę wolumetryczną, nie jest to jednak warunek
niezbędny w przypadku dobrej tolerancji metody grawitacyjnej.
Najczęściej podczas ŻD wykorzystywane są diety
polimeryczne (zawierają cząsteczki białek i polipeptydy,

PACJENT MOŻE ODŻYWIAĆ SIĘ DIETĄ DOUSTNĄ

TAK

NIE

Podaż posiłków w ilości
należnej jest możliwa

TAK

NIE

Utrzymanie
dotychczasowej
podaży doustnej

Porada
dietetyczna

Dieta doustna
+ ONS

Przewód
pokarmowy
jest wydolny

Przewód
pokarmowy
jest niewydolny

Żywienie dojelitowe

Krótkoterminowe
(< 4 tyg.)

Długoterminowe
(> 4 tyg.)

Zgłębnik

Przetoka
odżywcza

Drogą żył
obwodowych

Częściowo

Całkowicie

Częściowe ŻP

Całkowite ŻP

Drogą żył
centralnych

Drogą żył
obwodowych

Drogą żył
centralnych

RYCINA 6.2. Algorytm leczenia żywieniowego.

maltodekstryny i kwasy tłuszczowe oraz dodatki witaminowe i mineralne). Rzadko istnieją wskazania do
stosowania diet oligomerycznych, a jednym z głównych
jest żywienie zgłębnikiem do jelita cienkiego. Diety te
charakteryzuje wyższy stopień hydrolizy cząsteczek białkowych – do krótkich peptydów. Diety monomeryczne
(zawierające pojedyncze aminokwasy) praktycznie nie
są stosowane, znajdują one zastosowanie wyłącznie
w rzadkich wrodzonych chorobach szlaków metabolicznych.
W sytuacji gdy ŻD jest niewystaczające lub niemożliwe do zrealizowania, składniki odżywcze podaje się
dożylnie, czyli za pomocą żywienia pozajelitowego (ŻP).
Może ono przyjąć postać całkowitego żywienia pozajelitowego (total parenteral nutrition – TPN), jeżeli tą drogą
pokryte będzie 100% zapotrzebowania, lub postać

częściowego żywienia pozajelitowego (partial parenteral nutrition – TPN, nazywanego obecnie częściej
supplemental parenteral nutrition – SPN). Głównym
wskazaniem do włączenia żywienia pozajelitowego jest
niewydolność przewodu pokarmowego.
Żywienie pozajelitowe można prowadzić drogą żył
obwodowych lub centralnych.
Żywienie pozajelitowe drogą żył obwodowych wykorzystuje się najczęściej w następujących sytuacjach:
 brak możliwości użytkowania/wytworzenia
dostępu centralnego,
 krótkoterminowe (czas trwania < 14 dni) żywienie
pozajelitowe.
Do żywienia drogą żył obwodowych stosuje się preparaty o osmolarności < 1000 mOsm/l.
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Żywienie drogą żył centralnych może być prowadzone przy użyciu:
 cewnika, którego końcówka znajduje się w żyle
centralnej – tzw. żywienie pozajelitowe drogą żył
centralnych;
 kaniuli założonej do żyły obwodowej (żywienie
pozajelitowe drogą żył obwodowych),
 przetoki tętniczo-żylnej,
 portu naczyniowego wszczepionego pod skórę
klatki piersiowej (TID).
W żywieniu pozajelitowym należy wykorzystywać
metodę jednego worka (All-in-One). Pozwala ona na
podaż wszystkich składników zmieszanych w jednym
pojemniku w tym samym czasie. Żywienie metodą
jednego worka może być prowadzone przy użyciu mieszanin sporządzonych na oddziałach poprzez zmieszanie
wszystkich półpreparatów, mieszanin przygotowanych
w aptekach szpitalnych w technologii mieszalnika lub
użycie worków wielokomorowych (trójkomorowych).

Mieszaniny do żywienia pozajelitowego są
klasyfikowane jako leki wysokiego ryzyka,
a ich przygotowanie powinno być zgodne
z prawem farmaceutycznym.

Powikłania żywienia pozajelitowego mogą być związane z dostępem żylnym (techniczne i infekcyjne) oraz
zaburzeniami metabolicznymi. Do najczęstszych należą
zaburzenia glikemii oraz wodno-elektrolitowe. Groźnym
powikłaniem może być zespół ponownego odżywienia
(refeeding syndrome).

Zapotrzebowanie na składniki odżywcze
Najważniejsze zasady:
1. Dorosły człowiek powinien otrzymywać 1,0–1,5 g
białka/kg idealnej masy ciała/dobę, a jego potrzeby
energetyczne wynoszą 25–35 kcal/kg idealnej
masy ciała/dobę. Pacjenci w podeszłym wieki mają
wyższe zapotrzebowanie na białko i powinni otrzy-
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mywać 1,2–1,5 g białka/kg idealnej masy ciała/
dobę. Udział poszczególnych makroskładników
w zaspokajaniu potrzeb energetycznych powinien
wynosić: węglowodany 35–50%, tłuszcze 30–50%,
białko 15–20%.
2. Zapotrzebowanie należy obliczyć na podstawie
idealnej masy ciała (najprostszy wzór na idealną
masę ciała to: wzrost (cm) – 100. Dla uproszczenia
można przyjąć, że w przypadku chorych o prawidłowej masie ciała i niedożywionych masa idealna jest
równa masie aktualnej (czyli stwierdzonej w chwili
badania).
3. Leczenie żywieniowe powinno być kompletne, gdyż
jedynie wówczas będzie skuteczne. Organizm musi
otrzymać wszystkie niezbędne składniki, do których
należą aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elektrolity (Na, K, Ca, Mg, Cl, P), pierwiastki śladowe,
witaminy (retinol, kalcyferol, tokoferol, witamina K,
tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, witamina B12,
kwas pantotenowy, kwas foliowy, niacyna, kwas
askorbinowy) i woda.
4. Wszystkie pozostałe składniki prawidłowej diety,
czyli elektrolity, witaminy i pierwiastki śladowe,
powinny być podawane w ilościach pokrywających
zapotrzebowanie dobowe (recommended daily
allowance – RDA).
Warunek ten w przypadku żywienia dojelitowego
jest spełniony, jeżeli stosuje się dietę przemysłową
w ilości należnej na kilogram idealnej masy ciała
w ciągu doby. Dobowe zapotrzebowanie na elektrolity
w przeliczeniu na kilogram masy ciała przedstawia się
następująco: sód 1–2 mM, potas 0,5–2 mM, wapń
0,1 mM, magnez 0,1–0,2 mM, fosfor 0,1–0,5 mM, natomiast dobowe zapotrzebowanie na wodę u dorosłego
chorego nie przekracza zwykle 30–40 ml/kg mc.

Monitorowanie leczenia żywieniowego
Chory żywiony pozajelitowo lub dojelitowo powinien
być monitorowany w celu oceny skuteczności leczenia,
objawów niepożądanych oraz stanu zdrowia, którego

zmiany mogą wymagać modyfikacji leczenia żywieniowego.
Monitorowanie powinno się odbywać zgodnie
z indywidualnym planem leczenia, określającym terminy badań kontrolnych, i obejmować stan ogólny oraz
metaboliczny chorego.
Rutynowe monitorowanie powinno obejmować:
ocenę wskazań do dalszego leczenia, ocenę podaży
substancji odżywczych i ich metabolizmu, ocenę wpływu
podawanych leków w zakresie interakcji i reakcji niepożądanych, ocenę przebiegu leczenia i problemów
obserwowanych w okresie od ostatniej wizyty, kontrolę
cewnika, portu lub zgłębnika, ocenę stanu odżywienia.
Do wykonywanych standardowo badań laboratoryjnych należą: morfologia krwi z rozmazem, stężenie
białka całkowitego, albumin, mocznika, kreatyniny, bilirubiny, AspAT, AlAT, LDH, GGTP, fosfatazy alkalicznej,
sodu, potasu, wapnia, magnezu, chlorków, fosforanów,
triglicerydów, cholesterolu i CRP w surowicy, koagulogram, gazometria krwi żylnej.

Uwagi końcowe
Leczenie żywieniowe powinno się rozważyć u każdego pacjenta z nowotworem, przy czym szczególną

ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów
z zaawansowaną lub nieuleczalną chorobą, powinno
być prowadzone, dopóki chory wyraża na nie zgodę
i dopóki nie rozpoczęła się jeszcze faza umierania. Interwencje z wyboru obejmują poradnictwo dietetyczne
i żywienie drogą przewodu pokarmowego. Żywienie
pozajelitowe jest zalecane, gdy:
 żywienie dojelitowe jest niemożliwe lub niewystarczające,
 spodziewany czas przeżycia przekracza 2–3 miesiące, stopień wydolności oraz jakość życia są
akceptowalne, a chory jest zdolny do samoobsługi
i spędzania ponad połowy czasu poza łóżkiem
(ECOG < 2, Karnofsky > 50),
 nie stwierdza się zajęcia procesem nowotworowym życiowo ważnych narządów lub jest ono
niewielkie,
 można się spodziewać, że żywienie wpłynie na
poprawę stanu sprawności chorego i jakości jego
życia,
 motywacja pacjenta jest na tyle silna, że zgadza
się na uciążliwości związane z wykorzystaniem
sztucznych dróg podaży pokarmów, a ponadto
został poinformowany, że skuteczność takiej terapii nie została jednoznacznie potwierdzona.
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Działania promocyjne
17 – 18 CZERWCA 2020 R.
Zapowiedź raportu „Innowacyjnaonkologia.
Potrzeby, możliwości, system” podczas sesji
„Onkologia – organizacja leczenia”

JESIEŃ 2020

PREMIERA RAPORTU
BEZPŁATNE

Sprawdź: raport.pzwl.pl

UDOSTĘPNIENIE RAPORTU

DECYDENTOM

właściwym organom administracji rządowej
i samorządowej, ekspertom w dziedzinie
medycyny, ekonomii, technologii IT i rynku
ubezpieczeniowego, liderom opinii z zakresu
onkologii, zarządzającym podmiotami leczniczymi oraz przedstawicielom organizacji
pacjenckich.

„INNOWACYJNA

ONKOLOGIA. POTRZEBY MOŻLIWOŚCI, SYSTEM”
PREZENTACJA

Konferencja prasowa online transmitowana
na żywo w kanałach społecznościowych PZWL.

NAJWAŻNIEJSZYCH

WNIOSKÓW

I REKOMENDACJI

z raportu posłom i senatorom
– spotkanie z parlamentarzystami.

INNOWACYJNE TERAPIE

LEKOWE, NOWOCZESNE

TECHNOLOGIE MEDYCZNE
I ICH WYKORZYSTANIE

Konferencja naukowa online dla lekarzy
prezentująca najważniejsze rekomendacje
wynikające z raportu.
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Raport

„INNOWACYJNA ONKOLOGIA. POTRZEBY,
MOŻLIWOŚCI, SYSTEM”
realizowany jest przy wsparciu:

Kontakt w sprawie współpracy reklamowej:

reklama@pzwl.pl

Kontakt w sprawie współpracy wydawniczej:

raport@pwzl.pl

PZWL Wydawnictwo Lekarskie
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
pzwl@pzwl.pl

RAPORT.PZWL.PL

