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Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz
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SZANOWNY LEKARZU PATOMORFOLOGU!
W Polsce jest 26 pełnoprofilowych
ośrodków onkologicznych, oferujących
leczenie multidyscyplinarne w zakresie chirurgii onkologicznej, onkologii
klinicznej i radioterapii. Jednocześnie
lecznictwem onkologicznym w Polsce
zajmuje się ponad 500 szpitali. Są takie
typy nowotworów i takie stopnie zaawansowania choroby nowotworowej,
które szpitalom „opłaca się” leczyć, co
niestety często skutkuje obniżeniem jakości leczenia PACJENTA.
Jeśli wynik badania histopatologicznego jest niepełny, a pacjenta prowadzi
lekarz, który nie ma specjalistycznej
wiedzy na temat pełnej diagnostyki, to
taki pacjent nie jest leczony w ogóle
lub jest leczony źle i duże sumy pieniędzy wydawane są niepotrzebnie.
Pełny wynik badania histopatologicznego może skłonić lekarza do skierowania pacjenta do ośrodka specjalistycznego lub do pogłębienia swojej
wiedzy medycznej.

PROSIMY, ABY W PRZYPADKU GIST WYNIK BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO ZAWIERAŁ:
− lokalizację i wymiary guza
(największy wymiar przed utrwaleniem, podany w centymetrach)
− liczbę mitoz liczoną każdorazowo w 50 dużych polach widzenia
− rozpoznanie w oparciu o badania immunohistochemiczne: KIT (CD
117) i CD 34 – bezwarunkowo
− ocenę stopnia agresywności
guza według skali NCCN-AFIP-AJCC
− badanie molekularne oceny
mutacji w genach KIT oraz PDGRFA
Szanowny lekarzu: nie stosujemy
imatynibu uzupełniająco w przypadku
mutacji D842V w eksonie 18 PDGRFA i w „dzikich” (wild-type) GISTach
– tylko w przypadku wiarygodnego
wyniku „dziki GIST”, wyczerpująco wykluczając WSZYSTKIE INNE

MUTACJE, czyli te zlokalizowane w
eksonach 9; 11; 13; i 17 genu KIT oraz
eksonach 12 i 18 genu PDGRFA.
PROSIMY O TO, PONIEWAŻ:
− Ministerstwo Zdrowia tym
problemem się nie zajmuje
− środowisku lekarskiemu nie
zawsze zależy na poprawie jakości
świadczonych usług medycznych
− pacjenci i lekarze często nie
wiedzą jak powinna wyglądać pełna
diagnostyka w przypadku GIST
− często pacjent, który wie co dla
niego jest istotne i prosi o uzupełnienie
badań, spotyka się z niechęcią i niezrozumieniem wobec swojej prośby
− w naszym kraju brak jest odpowiednich rejestrów, jak również
odnośnych regulacji prawnych w tym
zakresie.

PACJENT - SYSTEM
W poprzednim wydaniu Naszej Podróży informowaliśmy Państwa o konsultacjach społecznych ze strony
Prezesa A.O.T.M Wojciecha Мatusewicza. Poniżej zamieszczamy najważniejszy fragment Rekomendacji agencji. Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej agencji: http://www.aotm.gov.pl/bip/index.
php/zlecenia-mz-2012/103-zlc-084-2012/445-084-2012-rek

Agencja Oceny Technologii Medycznych
www.aotm.gov.pl

Rekomendacja nr 91/2012
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego
Glivec® (imatynib), tabl. powl., 400 mg, 30 tabl.,
kod EAN 5909990001071,
w ramach programu lekowego:
"Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego
(GIST) ICD-1- C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48”
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Prezes Agencji, przychylając się do stanowiska Rady Przejrzystości1 nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Glivec® (imatynib), tabl. powl., 400 mg, 30 tabl., kod EAN
5909990001071 w ramach proponowanego programu lekowego: "Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) ICD - 1 - C 15, C 16, C17, C 18, C 20, C 48”.
Jednocześnie Prezes Agencji, mając na uwadze, iż największą korzyść ze stosowania wnioskowanej terapii odnoszą chorzy o najwyższym ryzyku nawrotu choroby, uważa za zasadne finansowanie
ze środków publicznych preparatu Glivec® w ramach obecnie funkcjonującego programu lekowego
"Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) ICD - 10 - C 15, C 16, C17, C
18, C 20, C 48” poszerzonego o populację pacjentów po zabiegu radykalnego usunięcia guza GIST
z wysokim ryzykiem nawrotu.
Uzasadnienie rekomendacji
W ocenie Prezesa Agencji, oceniana technologia medyczna powinna zostać objęta refundacją w
ramach istniejącego programu lekowego: "Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) ICD - 10 - C 15, C 16, C17, C 18, C 20, C 48” poszerzonego o populacje pacjentów z
wysokim ryzykiem nawrotu. Jednocześnie w ślad za Stanowiskiem Rady Prezes Agencji uważa, że
kryterium zastosowania wnioskowanej terapii GIST powinno obejmować potwierdzenie obecności
mutacji genu KIT lub/i PDGFRA, aby wyłączyć z leczenia uzupełniającego przypadki GIST o genotypie o niskiej wrażliwości na leczenie imatynibem.
Dostępne wyniki randomizowanych badań klinicznych ACOSOG Z9001 (porównujące terapię adiuwantową imatynibem przez 12 miesięcy z placebo) oraz SSG XVIII AIG (porównujące leczenie
adiuwantowe imatynibem przez 36 miesięcy z terapią imatynibem przez 12 miesięcy) wskazują
na skuteczność kliniczną imatynibu w postępowaniu pooperacyjnym w przypadku GIST o dużym
ryzyku nawrotu.
Zgodnie z opiniami ekspertów klinicznych, zaleceniami międzynarodowych towarzystw naukowych
oraz wytycznymi postępowania klinicznego preparat Glivec powinien być stosowany we wnioskowanym wskazaniu u chorych z wysokim ryzykiem nawrotu, zwłaszcza w świetle aktualnego braku
alternatywnej opcji aktywnego leczenia.
Agencja Oceny Technologii Medycznych
ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa tel. +48 22 56 67 200 fax +48 22 56 67 202
e-mail: sekretariat@aotm.gov.pl
www.aotm.gov.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE – SPOJRZENIE
Z PERSPEKTYWY PACJENTA
Od znajomych i już po terminie
(projekt przekazano do konsultacji 22
października br. a uwagi należało nadsyłać do 6 listopada) dowiedziałem się
o konsultacjach społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia
w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów. Temat dla nas niezwykle istotny, bo Krajowy rejestr nowotworów
gromadzi bardzo ważne dane, m.in. o
tym jak leczy się nowotwory w Pol-

sce.
Lektura tego projektu od razu wzbudziła moje zdziwienie z następujących
powodów:
•
Tekst sprawia wrażenie minimalistycznego i archaicznego. Zasadnicza treść projektu to dwie i pół strony
oraz liczące ponad 4 strony uzasadnienia i oceny skutków regulacji projektu.
•
Projekt zakłada, że dane do rejestru mają być zbierane tak jak przed

20 laty w wersji papierowej na „karcie
zgłoszeniowej”
określonej ustawą z 1995 r. Czy
w naszym kraju
czas się zatrzymał
i nie wynaleziono
jeszcze komputera i Internetu?
•
Projekt
zakłada przesyła-
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nie danych do 16 ośrodków wojewódzkich, które wprowadzają je do elektronicznej bazy danych. To proste dublowanie pracy, którą mógłby wykonać
lekarz zgłaszający przypadek on-line
bezpośrednio do rejestru centralnego.
•
Przeglądając podobne rejestry
w Finlandii, Szwecji i Stanach widzę,
jak bardzo się różnimy. Już trzy lata
temu w Lizbonie, na spotkaniu pacjentów GIST, miałem okazję dowiedzieć
się o wielu rzeczach związanych z rejestrami takimi jak KRN oraz rejestrami
klinicznymi GIST. W innych krajach
rejestry te dają dużo lepsze możliwości
nadzoru nad onkologią, np. umożliwiają ocenę jakości interwencji u pojedynczych pacjentów i w poszczególnych
ośrodkach jak również śledzenie drogi pacjenta w systemie. Tam również
nie brakuje problemów, ale o nich się
mówi na spotkaniach z pacjentami.
•
Najważniejszym problemem
jest nie to, co Rozporządzenie zakłada,
ale to czego w nim brak. Mianowicie,
brak w nim fundamentalnej sprawy –
zintegrowania zgłoszeń klinicznych ze
zgłoszeniami z pracowni histopatologicznych. A także zintegrowania zgłoszeń przypadków nowotworów spływających do KRN ze zgłoszeniami napływającymi z kart zgonów w sposób
umożliwiający identyfikację pacjenta
czyli wg indywidualnych numerów
PESEL. Bez tego nigdy nie będziemy wiedzieć, czy konkretny pacjent z
chorobą nowotworową żyje, jak długo
żyje, jaka jest skuteczność jego leczenia i jaka jest skuteczność leczenia w
ośrodku, który się nim opiekuje.
•
Tak wyglądający rejestr nie
wprowadza istotnego postępu do wiedzy lekarzy, pacjentów i decydentów
zarządzających onkologią w Polsce.
Dalej nie będzie wiadomo z jaką skutecznością poszczególne ośrodki leczą
nowotwory. Nie będzie można nagradzać najlepszych za jakość a najgorszych zamykać. Nie
zmieni się nic, choć są
środki na tą zmianę
– unia europejska
przeznaczyła
na to 5 mln
pln. Za te
pieniądze
można

stworzyć nowoczesny rejestr na światowym poziomie, korzystając z najlepszych międzynarodowych wzorów.
W części: „Ocena skutków Regulacji” zamieszczono listę podmiotów
będących adresatami owego projektu. Naliczyłem tych podmiotów 28,
a wśród nich: Forum Związków Zawodowych, Związek Gmin Wiejskich
RP, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich i - oprócz Naczelnej Rady Lekarskiej - ani jednego towarzystwa naukowego skupiającego
specjalistów onkologów, pełnoprofilowej kliniki leczącej nowotwory.
O organizacji pacjenckiej nawet nie
wspomnę.
Muszę jednak dodać, że kiedy otwarłem list przewodni MZ dołączony
do tego dokumentu, lista podmiotów
do których wysłano projekt była ponad 3 razy dłuższa i zawierała 103
podmioty, w tym 16 dużych centrów
onkologii. Ponadto na tej rozszerzonej
liście znalazły się tylko dwie organizacje pacjenckie: Koalicja na Rzecz
Pacjentów „Mam prawo do Zdrowia”
oraz Federacja Pacjentów Polskich, a
ponadto dwa podmioty zajmujące się
sprawami pacjentów: Rzecznik Praw
Pacjenta i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nie było na tej liście
żadnej organizacji czy koalicji zrzeszającej pacjentów onkologicznych.
Sprawdziłem też stronę internetową
Koalicji na Rzecz Pacjentów „Mam
prawo do Zdrowia”. W dniu 24.11.2012
był tam jedynie niewielki tekst podwieszony na stronach Federacji Konsumentów, zawierający informację o
pięciu organizacjach (w tym Federacji
Pacjentów Polskich) i jednej osobie fizycznej (ks. Arkadiusz Nowak), które
tę koalicję tworzą. Poza kilkoma ogólnikami zawartymi w rubrykach „Cele
Koalicji”, „O co walczymy” „Działania na rzecz pacjentów”, nie ma tam
nic. A istnieją już od 2004 roku.
Warto również wspomnieć o fakcie,
że w naszym kraju funkcjonuje 26 pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych (chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna, radioterapia). Zatem 10
wysoko specjalistycznych ośrodków
leczących nowotwory owego projektu
dotyczącego Krajowego Rejestru Nowotworów również nie otrzymało, tak

samo jak związane z onkologią towarzystwa naukowe.
30 października br., na sesji poświęconej onkologii, Rafał Zyśk rozpoczął
swoją prezentację („Płacenie za wyniki
leczenia”) od cytatu wypowiedzi Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowidcza
z maja br.: „Bardzo mi zależy na tym,
byśmy rozpoczęli płacenie za efekt leczenia a nie za fakt leczenia”. Ta deklaracja z maja pięknie komponuje się
z projektem Ministerstwa Zdrowia,
dotyczącym funkcjonowania jednego z
podstawowych narzędzi pomocnych w
ocenie jakości leczenia w Polsce, jakim
jest krajowy rejestr nowotworów z 22
października 2012. Dla pacjenta, który śledzi wypowiedzi specjalistów w
tej materii i ma kontakt z pacjentami z
innych krajów, słowa Ministra brzmią
raczej propagandowo a nie merytorycznie.
W działającym jeszcze od czasów
PRL-u Rejestrze Gruźlicy jest tak, że
dane z placówki wykonującej badanie
laboratoryjne można skonfrontować z
danymi klinicystów. Wykrycie u pacjenta gruźlicy w laboratorium z pobranych próbek musi być potwierdzone przez lekarza klinicystę, który leczy
danego pacjenta i który musi to zgłosić
w odpowiednim rejestrze. Brak takiego zgłoszenia sprawia, że uruchamiane
są specjalne procedury sprawdzające
czy wyniki badań laboratoryjnych były
wiarygodne lub dlaczego pacjent nie
jest leczony. Dane te sprawdza i weryfikuje Sanepid. Kluczem do identyfikacji pacjenta w systemie jest indywidualny numer PESEL. System identyfikuje zachorowania na gruźlicę z 99%
precyzją.
Z naszego doświadczenia wynika,
że nic takiego nie ma miejsca w naszym
kraju jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych, choć problem jest podobny.
Nie wiemy czy zakłady patomorfologiczne prowadzą swoje rejestry, ale z
całą pewnością wiemy, że nie są one
połączone z rejestrami klinicystów,
jeśli takowe w ogóle są prowadzone i
nie zgłaszają rozpoznań do KRN. Jak
wskazuje nasza praktyka kontaktów z
pacjentami, pacjent może mieć niepełne
badanie histopatologiczne i może być
prowadzony w jednym z 500 szpitali,
w których nie obowiązują standardy
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leczenia określone w klinikach specjalistycznych. Lekarz nie ma obowiązku
skierowania pacjenta to kliniki specjalistycznej. Pacjent może być (i często
jest) prowadzony przez lekarza, który
nie jest specjalistą GIST. Przy niekompletnej diagnostyce będzie „leczony”
przez lekarza, któremu brak wiedzy na
temat GIST, a nikt o tym się nigdy nie
dowie. Co gorsza, jak wskazuje praktyka, z jakiś powodów podobne rzeczy
dzieją się nawet w dużych klinikach onkologicznych. Nikt, tak jak to się dzieje w przypadku gruźlicy, nie sprawdzi
czy diagnostyka jest pełna i wiarygodna, czy wobec pacjenta zastosowano
odpowiednią terapię i czy w ogóle zastosowano leczenie. Nie sprawdza, bo
nie można tego sprawdzić z powodu
braku dostępu do danych. W Stowarzyszeniu otrzymujemy tylko telefony
od nowo zdiagnozowanych pacjentów,
którzy chcą się dowiedzieć od nas o
swoich rokowaniach: „niech mi pan
powie ile mogę z tym żyć?” W trakcie
rozmowy często okazuje się, że w ich
badaniu histopatologicznym brakuje
bardzo istotnych informacji, takich jak
indeks mitotyczny (jedno z podstawowy kryteriów dotyczące agresywności
guza), oznaczenie mutacji czy wielkość guza. Brak indeksu mitotycznego
i zlecanie tylko regularnych badań CT

to rosyjska ruletka z nowotworem, w
którą mniej lub bardziej świadomie gra
lekarz prowadzący pacjenta. A pacjent,
szczególnie ten nowo zdiagnozowany,
jest zupełnie bezbronny. On po prostu
nie wie, że lufa wycelowana jest w jego
głowę, a nawet jak umrze przedwcześnie z powodu nowotworu na który choruje, to i tak nikt się o tym nie dowie,
bo prostu nikt tego nie odnotuje.
KRN nie ma danych dotyczących
śmiertelności. Są tam tylko dane dotyczące umieralności opracowywane na
podstawie zbiorczych danych z GUS-u
pochodzących z kart zgonów, które
nie są nawet „zlinkowane” poprzez
indywidualny nr PESEL z rejestrem
zachorowań na nowotwory. W praktyce oznacza to, że KRN nie posiada
informacji na temat tego czy pacjent,
którego zgon został zgłoszony, był
zarejestrowany w KRN czy nie. Nie
znamy liczby osób które zachorowały
na nowotwór i z tego powodu zmarły.
Jak się dowiedziałem, nie jest to konsekwencją zaniedbania KRN-u, ale zapisów prawnych, które uniemożliwiają
pozyskanie takich danych.
Pacjent onkologiczny i jego najbliżsi, szczególnie ci mieszkający na wsi
i w małych miasteczkach oddalonych
od dużych centrów onkologicznych,
czy też tacy, którzy do takich centrów

nie trafili, najprawdopodobniej często
umierają nie wiedząc, że umierać nie
muszą, że jest terapia, która może znacząco przedłużyć im życie. Najprawdopodobniej często nawet nie wiedzą że
wznowa mogła się nie pojawić w ogóle
albo mogło do niej dojść dobrych kilka lat później. Liczby takich osób nikt
nie zna, bo nie można ich policzyć, a
poza tym zdaje się, że nikomu na tym
nie zależy, z dużymi organizacjami pacjenckimi włącznie.
Z KRN-u otrzymałem informację,
że w/w projekt jest potrzebnym krokiem legislacyjnym, który sprawi, że w
świetle ustawy nowy KRN będzie nadal działał zgodnie z wymogami polskiego prawa. Ponadto 16 oddziałów
KRN-u będzie miało jedną wspólną
bazę danych. Dobrze, ale czy tylko o
takie zmiany powinno chodzić i czy
właśnie w ten sposób mają przebiegać
konsultacje społeczne? Jaki jest sens
konserwowania istniejącego wadliwego status quo w warunkach, w których
Unia Europejska finansuje możliwość
zbudowania najnowocześniejszego i
wychodzącego naprzeciw potrzebom
Pacjentów i lekarzy rejestru nowotworów?
Marek Szachowski

Polska onkologia w liczbach:
gdzie jesteśmy i co powinniśmy robić
Mamy w Polsce blisko 3 tys. specjalistów mających w nazwie specjalności słowo „onkologiczna”. Ale
pacjentami onkologicznymi zajmuje
się w sumie około 10 tys. lekarzy. Czy
robią to tak samo dobrze, to inna
sprawa - stwierdza prof. Krzysztof Herman, konsultant krajowy w
dziedzinie chirurgii onkologicznej,
zastępca kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej w krakowskim oddziale Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
- Wzrasta liczba zachorowań na nowotwory złośliwe - w ubiegłym roku
było ich w Polsce 160 tys., przy czym
najwięcej zachorowań dotyczyło raka

płuca (24 tys.) oraz raka piersi (18 tys.)
- informował podczas VIII Forum Rynku Zdrowia prof. Krzysztof Herman.
- Z prognoz wynika, że opieka zdrowotna będzie zajmowała się w najbliższych latach głównie rakiem piersi, rakiem jelita grubego i rakiem prostaty,
tu bowiem liczba zachorowań rośnie
najbardziej gwałtownie. W raku płuca
mamy pewną stabilizację, wynikającą
ze zmniejszenia palenia tytoniu - zauważył prof. Herman.
Wyniki leczenia
Konsultant przypomniał, że mamy w
Polsce 26 ośrodków pełnoprofilowych
oferujących leczenie multidyscyplinarne, tj. w zakresie chirurgii onkologicz-

nej, radioterapii i onkologii klinicznej,
ale jednocześnie aż 500 szpitali zajmuje się lecznictwem onkologicznym w
ramach różnych specjalności. Metodą
napromieniania leczonych było np. w
ub.r. 76 tys. chorych: jedni w ośrodkach zajmujących się grupą 10 tys. pacjentów, inni - w ośrodkach mających
100 pacjentów.
W ocenie profesora, w przypadku chirurgii
onkologicznej,
możliwości leczenia w specjalistycznych
ośrodkach
są
coraz większe:
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oddziały te wykonują blisko 100 tys.
różnych zabiegów, w tym 90 proc.
operacji w leczeniu nowotworów
piersi i 50 proc. operacji w leczeniu
nowotworów układu pokarmowego.
Jednocześnie istnieje aż 8-krotne
zróżnicowanie w wysyceniu chirurgami onkologami pomiędzy województwami, np. w Dolnośląskiem jest ich
bardzo niewielu w przeliczeniu na 1
tys. mieszkańców w porównaniu z
Warmińsko-Mazurskiem.
Mamy w Polsce blisko 3 tys. specjalistów mających w nazwie specjalności
słowo „onkologiczna”. Ale pacjentami
onkologicznymi zajmuje się w sumie
około 10 tys. lekarzy. Czy robią to tak
samo dobrze, to inna sprawa - mówił
Krzysztof Herman.
Konsultant przypomniał, że według
wiarygodnych danych z lat 2000-2002
w Polsce odnotowywano 42 proc. wyleczeń (pięcioletnich przeżyć), podczas
gdy w tym samy okresie w UE - 54
proc., a w USA - 65 proc.
- To są bardzo istotne różnice.
Ale istnieją one również pomiędzy
naszymi województwami i nie mają
związku ze strukturą zachorowań na
nowotwory, bo jest ona w Polsce podobna. I tak np. w przypadku raka jelita grubego sięgają one 13 proc., a w
przypadku raka tarczycy u mężczyzn
- nawet 30 proc. W raku piersi Małopolskie ma np. 68 proc. wyleczeń, a
Mazowieckie ponad 12 proc. więcej.
Różnice wynikają z miejsca leczenia:
jeśli odbywa się ono w Centrum Onkologii, szansa pacjenta na pięcioletnie przeżycie może być nawet o 30
proc. większa niż w sytuacji, gdy trafi
on do innego ośrodka - przekonywał
prof. Herman.
W ocenie eksperta można prognozować, że spośród 160 tys. osób, które
w ub.r. zachorowały na nowotwór złośliwy, wskaźnik wyleczeń będzie dotyczył 55 proc. - Byłby to bardzo istotny
wzrost w stosunku do 42
proc. sprzed dziesięciu lat - mówił specjalista.
Finansowanie - skąd te
różnice?
Prof.
Krzysz-

tof Herman zwrócił również uwagę, że
szanse na wyleczenie różnią się nie tylko w zależności od ośrodka zajmującego się terapią, ale także w zależności od
specjalizacji. Podkreślał, że chirurgia
onkologiczna jest podstawową metodą
leczenia nowotworów i odpowiada za
dwie trzecie wszystkich wyleczeń. Ten
fakt nie znajduje jednak odzwierciedlenia w finansowaniu.
- Z budżetu NFZ wynoszącego w
2011 r. około 60 mld zł blisko 5 mld zł
przeznaczono na leczenie chorych onkologicznych, w tym na chemioterapię
wydano blisko 2,2 mld zł, na radioterapię około 800 mln zł, a na chirurgię
onkologiczną - 600 mln zł. To niewiele
ponad 10 proc., podczas gdy chirurgii
onkologicznej zawdzięczamy 75 proc.
wyleczeń, a chemioterapii - kilkanaście - dodał prof. Herman.
Przypomniał, że na jednego pacjenta onkologicznego, który zachoruje w danym roku, wydaje się około 8 tys. zł (trzykrotnie więcej niż
dziesięć lat temu), ale przeliczenie
tych kosztów w zależności od rodzaju leczenia pokazuje, że na jednego
chorego przypada średnio w ciągu
roku na chemioterapię 13 tys. zł, na
radioterapię - 10 tys. zł i na chirurgię
onkologiczną - 4 tys. zł.
Zdaniem konsultanta w ubiegłym
roku wydano przy tym prawdopodobnie około 200 mln zł na chemioterapię
chorych z nowotworami chemioopornymi, w przypadku których wskazania
do takiego leczenia były wątpliwe.
- Koszt zaoszczędzonego jednego
roku życia jest parametrem pozwalającym na porównanie efektywności
metod leczenia. Biorąc pod uwagę
wszystkich chorych jest to uśredniona
kwota około 4 tys. zł, ale w zakresie
chemioterapii wynosi ona średnio 7 tys.
zł (od 100 zł do 50 tys. zł, ale są i tacy
pacjenci, u których koszt zaoszczędzonego jednego roku życia to około 1 mln
zł), a chirurgii onkologicznej - 1 tys. zł
- mówił specjalista.
Zwracał przy tym uwagę, że kwoty wydawane na jednego mieszkańca
danego województwa mają wpływ na
pięcioletnie przeżycia: tam, gdzie na
chirurgię onkologiczną przeznacza się
więcej, szanse na wyleczenie są zdecydowanie większe.

- W 2011 r. Centra Onkologii miały kontrakty w wysokości około 2 mld
zł, ale krakowskiemu ośrodkowi NFZ
zaoferował 23 zł na jednego mieszkańca województwa, podczas gdy
centrom np. w Kujawsko-Pomorskiem
lub Świętokrzyskiem blisko sześć razy
tyle. Różnice są ogromne i trudno mi je
wytłumaczyć - przyznaje profesor.
Dodał jednocześnie, że według szacunkowych danych różne ośrodki onkologiczne nie otrzymały za ub.r. od
300 do 500 mln zł za tzw. nadwykonania.
- W ciągu ostatnich lat mamy wzrost
wyleczeń, poprawiło się finansowanie,
jest Narodowy Program Zwalczania
Chorób Nowotworowych, programy
profilaktyczne, skryning, refundacja
kształcenia podyplomowego, co ułatwia szkolenie specjalistów z różnych
dziedzin onkologii. Ale są też punkty,
które niepokoją: brakuje nam szczegółowych danych inwentaryzacyjnych
wszystkich elementów systemu. Jest
Krajowy Rejestr Nowotworów, są dane
Funduszu, ale tak naprawdę nie mamy
ośrodka, który wie, czym dysponujemy, gdzie jesteśmy, co powinniśmy robić - mówił prof. Herman.
Potrzebna centralizacja
Nie ma także jednolitych standardów postępowania terapeutycznego:
istnieją standardy konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej, których oddziały chirurgii
onkologicznej przestrzegają, ale już
oddziały chirurgii ogólnej, leczące te
same nowotwory, takich standardów
nie mają. Podobna sytuacja panuje w
innych specjalizacjach. Brakuje ponadto nakładów na inwestycje w onkologii
(poza radioterapią) oraz na działalność
naukową.
- Jak najszybciej należy zlikwidować limity w zakresie niskokosztowych
procedur onkologicznych: chorzy nie
mogą czekać miesiącami z powodów
ekonomicznych ograniczeń. Z drugiej
strony coraz więcej ośrodków chce
leczyć pacjentów onkologicznych: w
niektórych rakach i stadiach zaawansowania jest to opłacalne - podkreślił
konsultant.
Zauważył, iż dochodzi do decentralizacji leczenia kosztem jakości:
- Tymczasem stoimy przed odwrotną

Strona 

perspektywą - centralizacji leczenia
onkologicznego w Polsce. Winna być
ona przeprowadzona wraz z kontrolą
jakości, jednolitymi wymogami organizacyjno-merytorycznymi i sprawied-

liwym podziałem środków w zakresie
regionalnym oraz metod leczenia.
Źródło: Rynek Zdrowia,

22.11.2012, http://www.
rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/
Polska-onkologia-w-liczbachgdzie-jestesmy-i-co-powinnismyrobic,125542,1013.html

Status prawny preparatów
i bloczków parafinowych
Kompletna diagnoza i prawidłowe
leczenie pacjentów chorych na GIST
musi opierać się o wynik badania histopatologicznego GIST. Powinien on
zawierać:
1. Wielkość (największy wymiar
przed utrwaleniem, podany w centymetrach) i umiejscowienie guza.
2. Liczbę figur mitotycznych liczoną w 50 dużych polach widzenia
(skrót DPW lub HPF)1.
3. Potwierdzenie
rozpoznania
w badaniu immunohistochemicznym,
najlepiej z użyciem panelu przeciwciał:
CD117 (Dako), CD34, DOG1, wimentyny (marker komórek mezenchymalnych), aktyny mięśni gładkich (SMA),
desminy (marker komórek mięśniowych), białka S100 i HMB45;
4. Ocenę ryzyka nawrotu nowotworu zgodnie z Tab.1

5. Badanie molekularne oceny
mutacji w genach KIT oraz PDGRFA.
Osoby, u których zdiagnozowano
GIST, nie zawsze mają wykonywany
„komplet” badań. Często zdarza się
tak, że pacjent jest operowany, a później prowadzony w jednostce niespecjalizującej się w onkologii lub w tej
konkretnej chorobie i jakieś badania
są pomijane. Istnieje zatem konieczność wykonania brakujących badań
w innym ośrodku lub skonsultowania otrzymanych wyników. Do tego
celu niezbędne jest pozyskanie preparatów oraz bloczków parafinowych
zawierających fragmenty usuniętego
guza. Sprawa nie zawsze jest prosta,
Rutkowski P. i inni, „Zasady postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na
nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)”; Journal of Oncology; 2011;
vol. 61; nr 1; str. 70-80.
1

a przepisy z pewnością nie są przejrzyste.
Na pierwsze problemy napotykamy chcąc określić status prawny tzw.
bloczka parafinowego. Jest on bowiem
całkowicie pominięty w przepisach
prawnych, m.in. w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania. Prawo to nie określa statusu żadnego dokumentu medycznego nie będącego tradycyjnym
dokumentem papierowym. Bloczek
parafinowy jest natomiast niczym
innym jak zabezpieczonym fragmentem ludzkich tkanek pobranych
dla potrzeb badań histopatologicznych. Nie ma on formy kartki papieru, więc w myśl tego przepisu nie jest
dokumentem medycznym.
Pracownie patologiczne poradziły
sobie z brakiem statusu prawnego tego
rodzaju materiałów i na własne potrzeby określiły zasady ich wypożyczania
i przechowywania w oparciu o zasady
postępowania z materiałem histopatologicznym, opracowane przez Polskie
Towarzystwo Patologów. Niektóre
pracownie „zwyczajowo” przyjęły, że
preparaty i bloczki parafinowe są dokumentami medycznymi i dzięki temu
założeniu postępowanie z nimi określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
Zatem jeśli preparaty i bloczki parafinowe zostaną przez pracownię patologiczną zakwalifikowane do grupy
dokumentów medycznych z zastrzeżeniem, że postępowanie z nimi będzie
określać ww. ustawa, to:
•
podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych będzie prowadzić, prze-

chowywać i udostępniać dokumentację
medyczną;
•
dokumentacja będzie udostępniana do wglądu, poprzez sporządzenie
jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz
poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem
zwrotu po wykorzystaniu;
•
za udostępnienie dokumentacji
medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, której wysokość on sam ustali;
•
podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym dokonano ostatniego wpisu;
•
po upływie tego okresu podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną
w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Jak już wspomniano, każda pracownia patologiczna może ustalić własne
zasady postępowania z bloczkami parafinowymi, korzystając lub nie z zasad
opracowanych przez Polskie Towarzystwo Patologów. Należy pamiętać, że
dokument ten to tylko wytyczne do stosowania przez pracownie patologiczne,
a nie obowiązujące prawo. Zasady te
mówią, że:
•
preparaty i bloczki przechowywane są w placówce, która wykonywała badanie i są ich
własnością;
•
p r a cownia histopatologiczna
zobowiązana jest
przechowywać
preparaty i bloczki
parafinowe
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przez minimum 10
lat, jednak jest to jedynie okres zalecany. Wiele pracowni
przechowuje bezterminowo bloczki jeżeli wynik badań był
dodatni, ale nie mają
takiego obowiązku.
Każda pracownia
może również opracować własny regulamin udostępniania
materiałów do badań
i określić m.in. jakie
dokumenty są niezbędne, aby materiały otrzymać (wniosek o udostępnienie
od lekarza lub z innej pracowni); czas
wypożyczenia czy cenę przygotowania
materiałów do wypożyczenia (wyszukanie, sprawdzenie przez lekarza, odłożenie do archiwum).
W praktyce wypożyczenie preparatów i bloczków z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu wyglądało następująco:
zadzwoniłam do Pani zajmującej się
archiwizacją materiałów z prośbą o ich
przygotowanie (podałam nr badania i
jego datę). Ponieważ od badania minął
prawie rok Pani potrzebowała kilku dni
na odnalezienie materiałów. Podczas
odbioru musiałam złożyć podanie, w

którym napisałam jakie badania i w
jakim ośrodku będę chciała wykonać
(nie potrzebowałam żadnych dokumentów ani potwierdzeń od lekarzy).
Pani poprosiła jeszcze, żebym oddała
preparaty i bloczki gdy badania będą
już wykonane, bo ona chce mieć porządek w dokumentach. Nie podała jednak
żadnej konkretnej daty kiedy miałoby
się to stać. Za wypożyczenie materiałów nic nie płaciłam. W Internecie znalazłam jeden cennik, który określał wykonanie takiej usługi i było to 25zł za
przygotowanie preparatów plus osobno
25zł za przygotowanie bloczków.
Podsumowując: warto, aby każdy z
pacjentów wiedział gdzie przechowywane są jego materiały oraz jakimi za-

sadami kieruje się dana jednostka. Materiał, mimo że jest „częścią” pacjenta,
przechowywany jest w jednostce wykonującej badania i jest jej własnością. Brak jednoznacznych przepisów
uprawniających pacjenta do wypożyczenia bloczków, jednak pracownie
najczęściej tego pacjentom nie utrudniają. Jednostka przechowująca materiały może zażądać za ich przygotowanie do wydania ustalonej w cenniku
kwoty, a po wykonaniu badań domagać
się ich zwrotu.
Dane zawarte w niniejszym artykule zostały telefonicznie potwierdzone
w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej.
Opracowała Monika Wołonciej

NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI

Prof. Maria Dębiec-Rychter
Pani Profesor Maria Dębiec-Rychter jest dobrze znana wszystkim GISTowcom. Dziś chcielibyśmy trochę bardziej przybliżyć jej sylwetkę.
Przez całe życie Pani Maria związana jest z naukami medycznymi. Jej
matka była pediatrą-kardiologiem, a
ojciec chirurgiem. Oboje pracowali w szpitalach uniwersyteckich. Pani Maria
zainteresowała
się nowotworami
już
w szkole
średniej.

Kiedy została poproszona o przygotowanie wypracowania o swoich marzeniach, napisała o dwóch: zobaczyć wodospad Niagara i znaleźć lekarstwo na
raka. W 1984 roku, w szesnaście lat po
napisaniu tego wypracowania, zobaczyła Niagarę, zaś realizacji drugiego z
wymienionych marzeń poświęciła całe
swoje życie zawodowe.
Profesor M. Dębiec-Rychter uczęszczała do szkoły w swoim rodzinnym
mieście - Łodzi. W 1978 roku ukończyła Akademię Medyczną i rozpoczęła studia doktoranckie. Tu odkryła
swoją pasję – genetykę, szczególnie
genetykę nowotworową. Ukończyła

doktorat w 1986 roku i 3 lata później
rozpoczęła pracę jako wizytujący naukowiec w Michigan Cancer Foundation w Detroit. Od tego czasu podróżowała nieustannie pomiędzy USA i
Polską, próbując odnaleźć się z jednej
strony jako żona i matka, z drugiej jako
lekarz i naukowiec. Ani ona, ani jej
mąż nie chcieli w tym czasie na stałe
opuścić Polski.
W 1998 roku dr Dębiec-Rychter
„odkryła” GIST. W tym czasie pracowała w Armed Forces Institute of
Pathology w Waszyngtonie. Pierwsze,
opublikowane doniesienia o aktywowaniu mutacji KIT w GIST-ach wy-
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wołały ogromne zainteresowanie jej
kolegów: dr Markku Miettinena i dr Jerzego Lasoty. Od 1999 r. jest związana
z Katolickim Uniwersytetem w Leuven
(Belgia), gdzie pracuje w Laborato-

rium Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Nowotworów. Kontynuowała
swoje studia nad GIST, wspomagana
przez prof. Allana Van Oosteroma, od
którego przejęła entuzjazm dla badań i
otrzymała wsparcie i pomoc.
Większość inspiracji profesor M.
Dębiec-Rychter pochodzi ze środowiska zespołu ekspertów z różnych
dziedzin ze szpitala uniwersyteckiego
w Leuven, których wysiłki badawcze
skupiają się na połączeniu badań podstawowych i klinicznych. Bez pomocy
przyjaciół z wydziału i klinicystów z
Leuven Hospital Sarkoma Group nie
mogłaby wiele uczynić. Pani profesor
mocno wierzy, że praca zespołowa jest
ważniejsza niż indywidualny wysiłek i
często postrzega pracę zespołową jak
orkiestrę: każdy jej członek ma swoje uzdolnienia, gra na określonym instrumencie i wygrywa inne nuty, ale

muzyka brzmi najlepiej, gdy wszyscy
grają razem. Jedyne w swoim rodzaju
badania kliniczne III fazy potwierdzające wysoką skuteczność imatynibu w
leczeniu GIST odniosły sukces dzięki
współpracy w ramach EORTC (European Organization Research Treatment
Cancer) Soft Tissue and Bone Sarcoma
Group.
Najbliższa rodzina Pani Profesor to
mąż - również lekarz - oraz syn, który ukończył studia komputerowe w
Manchester. Maria Dębiec-Rychter jest
członkiem zespołu badawczego The
Life Raft Group. Z jej pasją i marzeniami stanowi cenny skarb dla całej
społeczności GIST. Jesteśmy Pani Profesor bardzo wdzięczni za czas jaki poświęca naszemu Stowarzyszeniu.
Poniżej zamieszczamy jeden z artykułów, napisanych w tym roku przez
Panią Profesor.

Markery genetyczne oraz ich znaczenie
w predykcji nawrotu GIST
Wprowadzenie: Jerry Call
Obecnie istnieją cztery główne metody określania ryzyka nawrotu choroby po zabiegu operacyjnym, klasyfikujące pacjenta do grupy o niskim,
umiarkowanym lub wysokim ryzyku
nawrotu. Metody te sprawdzają się
przy ustaleniu grupy niskiego lub wysokiego ryzyka. Pozostaje jednak spora
grupa przypadków plasujących się pomiędzy grupami wysokiego i niskiego
ryzyka. Pacjenci z nowotworami o tzw.
średnim lub umiarkowanym stopniu ryzyka stoją przed koniecznością podjęcia decyzji o tym czy zażywać Glivec.
W myśl nowych wytycznych zaleca się
przyjmowanie Gliveku przez okres co
najmniej trzech lat, a wielu ekspertów
przedłuża jeszcze ten czas w przypadków pacjentów należących do grupy
wysokiego ryzyka nawrotu.
Glivec jest wspaniałym lekiem i liną
ratunkową dla większości chorych z
GIST. Wywołuje jednak skutki uboczne,
których nie można lekceważyć. Ponadto, jak każda terapia onkologiczna, jest
kosztowny. Stąd bardzo pożądane jest
znalezienie lepszych metod pozwalających na ustalenie którzy pacjenci muszą zażywać Glivec a którzy zasadniczo

są już wyleczeni wskutek zabiegu operacyjnego i nie potrzebują terapii Glivekiem. W niniejszym artykule dr Maria Dębiec-Rychter opisuje trzy nowe
metody oceny ryzyka nawrotu, które
wydają się być lepsze od obecnie stosowanych. Są to: CINSARC, ekspresja
genu AURKA oraz wskaźnik genomowy (GI). CINSARC ma zastosowanie
również w przypadku szerszej grupy
mięsaków. Istotne jest również to, że
badanie techniką aCGH z zastosowaniem mikromacierzy DNA może być
wykonane na utrwalonych w parafinie
preparatach guza, które są dostępne
w przypadku większości pacjentów z
GIST.
Guzy GIST stanowią grupę heterogenną pod względem miejsca powstawania, obrazu histologicznego,
profilu molekularnego i określenia ryzyka nawrotu. Mimo że mutacje KIT
i PDGFRA są najprawdopodobniej
inicjatorami powstawania tych guzów,
mamy coraz więcej dowodów na to, że
na przebieg kliniczny GIST wpływ ma
akumulacja w komórce nowotworowej
dodatkowych nieprawidłowości genomowych (aberracji chromosomalnych).
Podobnie jak w przypadku większości

guzów, dochodzi do pewnych zmian
liczby chromosomów w trakcie progresji GIST od stadium małego ryzyka
do stadium przerzutów (Wozniak et al.,
2007). Analiza cytogenetyczna pokazuje, że ok. 2/3 GIST-ów wykazuje całkowitą (monosomia) bądź częściową
utratę chromosomu 14q. Utrata długiego ramienia chromosomu 22 występuje
w ok. 50% przypadków GIST. Z kolei
utraty chromosomów 1p i 15q są częste
i zazwyczaj występujące obok siebie w
GIST-ach wysokiego ryzyka. Delecje
w chromosomach 1p, 9p (gdzie mieszczą się antyonkogeny CDKN2A i B),
9q, 10, 11p i 13q, oraz naddatki bądź
powielenia (amplifikacje) w chromosomach 5p, 3q, 8q, i 17q wiążą się ze
złośliwością nowotworu.
Tradycyjne metody kariotypowania umożliwiają
pobieżną analizę
aberracji chromosomowych ale
są niedokładne i
mają niską wydajność. W celu
tworzenia bardzo
precyzyjnych
map zmian chro-
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mosomowych badacze stosują obecnie
tzw. technikę porównawczej hybrydyzacji genomowej z użyciem mikro-macierzy DNA (aCGH)1. Poprzez analizę
DNA z zastosowaniem techniki aCGH
wykazano, że łagodne GIST-y (zazwyczaj określane jako guzy bardzo niskiego bądź niskiego ryzyka) mają średnio
2,6 aberracji chromosomowych w komórkach guza. Pierwotny, potencjalnie
złośliwy GIST ma średnio 7,5 aberracji przypadających na guz, podczas
gdy średnia liczba aberracji dla metastatycznego GIST wynosi 9 (El-Rifai
et al., 2000; Wozniak et al., 2007). Na
temat genów objętych tymi zmianami
chromosomowymi, jak również tego
w jaki sposób przyczyniają się one do
klinicznej progresji GIST, dostępna
jest wiedza jedynie częściowa.
Zmiana liczby kopii DNA to jeden z wielu sposobów na modyfikację
ekspresji oraz funkcji genów komórek
rakowych. W przeszłości poczyniono
wysiłki w kierunku ustanowienia różnic biologicznych na poziomie profili
ekspresji genów odpowiednio dla różnych genotypów guza (mutacje w KIT
lub PDGFRA), jego położenia anatomicznego oraz histopatologicznego
stopnia złośliwości (niskie ryzyko vs.
średnie vs. wysokie ryzyko), w oparciu o profilowanie ekspresji w obrębie
całego genomu heterogennych grup
GIST-ów (Rubin et al., 2001; Antonescu et al., 2004; Ylipää et al., 2011).
Wykazano, że w GIST-ach dochodzi
do nieprawidłowej ekspresji i/lub amplifikacji różnorodnych onkogenów,
antyonkogenów i białek zaangażowanych w progresję cyklu komórkowego
oraz tych zaangażowanych w kontrolę
mobilności komórkowej.
aCGH (ang. array comparative genomic hybridization) jest techniką cytogenetyczną z
zastosowaniem mikromacierzy, pozwalającą
na analizę całego genomu w jednym badaniu i
umożliwiającą wykrywanie, dzięki bardzo dużej rozdzielczości, bardzo małych zmian chromosomowych, takich jak delecja, duplikacja
lub transpozycja fragmentów DNA.
1

W przeszłości celem większości
badań za pomocą technik opartych
na profilowaniu ekspresji genów było
określenie nowych markerów diagnostycznych bądź lepsze zrozumienie
mechanizmów powstawania mięsaków.
Jedynie w kilku badaniach podjęto próbę znalezienia zależności pomiędzy
ekspresją profili genomowych a przebiegiem choroby. Wykorzystując nowe
podejście metodologiczne, dr Fredric
Chibon z Bergonie Institute (Francja)
i współpracownicy przeprowadzili niedawno analizę profili ekspresji genów
całego genomu dużej liczby różnych
typów mięsaków, w tym 32 GISTów (Chibon et al., 2010). Analizując
ekspresję w stosunku do złożoności
genomu (której odbiciem była liczba
aberracji chromosomowych w danym
guzie) i stopnia złośliwości histologicznej guza (ustalonej na podstawie
rutynowych kryteriów histopatologicznych) badaczom udało się określić prognostyczną sygnaturę ekspresji genów.
Sygnatura obejmuje 67 genów zaangażowanych m.in. w podział komórek
(mitoza), kontrolę chromosomów i
stabilność genomową, będącą czynnikiem rokowniczym metastatycznego
potencjału. Autorzy zaproponowali zastosowanie systemu nazwanego przez
nich CINSARC (Complexity INdex in
SARcomas) jako uzupełnienie istniejącego już systemu stopniowania histologicznego ryzyka nawrotu choroby.
Za pomocą CINSARC można dokonać podziału guzów na dwa rodzaje,
ze względu na „dobre” i „złe” rokowania. Autorzy wykazali, że CINSARC
bardziej dokładnie określa grupę ryzyka niż obecnie stosowane metody/
procedury w wielu postaciach nowotworów, w tym GIST. Dzięki współpracy francuskich i belgijskich grup
naukowców wyniki te potwierdzono i
rozwinięto w kolejnym badaniu, podczas którego odkryto również kilka innych istotnych zależności. Po pierwsze
najsilniejszy związek z przerzutami
miała ekspresja genu AURKA (zlokalizowanego na chromosomie 20q),
pomimo że locus tego genu nie uległ
amplifikacji. Po drugie wykryto, że delecje w dwóch genach supresorowych
p16 (CDKN2A) i RB1 wzajemnie się
wykluczają i prawdopodobnie stanowią przyczynę wzrostu ekspresji AU-

RKA, co w konsekwencji prowadzi do
przebudowania chromosomów i ostatecznie do przerzutów.
Ponadto ustalono tzw. wskaźnik genomowy (GI) obrazujący liczbę kopii
i nasilenie zmian chromosomowych w
nowotworowym DNA. Wskaźnik ten
jest silnym czynnikiem prognostycznym w przypadku GIST. Wszystkie
trzy – CINSARC, poziom ekspresji
AURKA oraz wskaźnik genomowy – są
lepszymi wskaźnikami prognostycznymi i przewyższają obecny system klasyfikacji histopatologicznej stosowany
w rokowaniu u pacjentów z GIST.
GIST-y to najczęściej występujące
nowotwory mezynchemalne podścieliska przewodu pokarmowego, należące do grupy nowotworów rzadkich
i podatne na leczenie za pomocą terapii celowanej. Opracowanie pewnej metody rokowniczej dla GIST ma
zasadnicze znaczenie dla właściwego leczenia pacjentów, szczególnie w
kontekście leczenia adjuwantowego,
gdzie wielu pacjentów zażywa lek a
jedynie ich część odnosi korzyści kliniczne. W przeszłości proponowano
wiele kryteriów patomorfologicznych
formułowanych w oparciu o położenie
guza, jego rozmiar, typ komórek, stopień martwicy oraz indeks mitotyczny,
które by pozwoliły na prognozowanie
przebiegu choroby u chorych z GIST.
W 2001 r. dla określenia ryzyka wznowy u pacjentów z GIST Narodowy
Instytut Zdrowia (NIH) w USA zaproponował schemat stopniowania oparty
o rozmiar guza i liczbę komórek proliferujących (wskaźnik mitotyczny). W
2006 Instytut Patologii Sił Zbrojnych
(AFIP) zasugerował udoskonalony
system, uwzględniający dodatkowo
położenie guza. Oba systemy bazują
na histopatologicznej ocenie agresywności nowotworu. Empirycznie ustalono wartości graniczne określające
grupy ryzyka, wskutek czego powstała
duża grupa średniego ryzyka (ok. 25%
pacjentów), dla których stosowanie
imatynibu w leczeniu adjuwantowym
pozostaje dyskusyjne ze względu na
niedostateczne określenie realnego ryzyka metastatycznego (wznowy choroby). Jak wspomniano, wysoki wskaźnik genomowy, określony za pomocą
techniki aCGH, może w istotny sposób ułatwić identyfikację pacjentów o
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złym rokowaniu wśród tych zaklasyfikowanych do grupy średniego ryzyka
na podstawie kryteriów stosowanych
przez AFIP. Technikę aCGH stosuje się
już w laboratoriach patomorfologicznych – używa się do tego wycinków
tkankowych nowotworu utrwalonych

w formalinie i zatopionych w bloczkach parafinowych. Technikę profilowania genomu za pomocą CGH można
zatem uznać za skuteczne narzędzie
kierowania terapią imatynibem dla
pacjentów z GIST będących w grupie
średniego ryzyka.

Maria Dębiec-Rychter
Źródło: http://liferaftgroup.org/
gist_news/component/zine/article/519
-genetic-markers-of-progression-ingists-and-their-significance
Tłumaczenie: Hanna Szachowska

Regorafenib opóźnia progresję opornych
GIST-ów we wszystkich podgrupach pacjentów

dr Peter Reichardt
27 listopada b.r. firma Bayer ogłosiła, że wyniki fazy III dwóch głównych badań klinicznych regorafenibu
– CORRECT i GRID – opublikowano
online w czasopiśmie The Lancet. Dane
pozyskane dzięki tym dwóm badaniom
dostarczają solidnych dowodów na to,
że regorafenib jest skuteczny w leczeniu tych pacjentów z przerzutowym
rakiem jelita grubego (mCRC) oraz
GIST-em, wobec których wyczerpano
inne opcje terapeutyczne.
Regorafenib, inhibitor wielu receptorowych kinaz tyrozynowych, znacząco opóźnia progresję choroby praktycznie we wszystkich podgrupach pacjentów z GIST, a nawet podawany po
wystąpieniu progresji może przynieść
korzyści kliniczne, jak pokazują analizy III fazy badania klinicznego GRID
(GIST – Regorafenib In Progressive
Disease), zaprezentowane na Kongresie ESMO 2012.
Na wcześniejszym tegorocznym
sympozjum poświęconym nowotworom przewodu pokarmowego, naukowcy prowadzący badanie GRID z udziałem 199 pacjentów poinformowali, że
dzięki regorafenibowi (Stivarga, Bayer) zyskujemy prawie 4-miesieczne
przeżycie wolne od progresji (PFS)

w porównaniu do grupy otrzymującej
placebo (Journal of Clinical Oncology
2012; 30 [suppl; abstract LBA10008]).
Mediana PFS wynosiła 4,8 miesięcy
vs. 0,9 miesiąca odpowiednio dla grupy pacjentów, którym podawano regorafenib i grupy przyjmującej placebo.
W ocenie badaczy korzyści były nawet
bardziej znaczące: mediana PFS stanowiła odpowiednio 7,4 miesiąca oraz
1,7 miesiąca.
Do badania GRID wybrano pacjentów, którzy wykazali oporność zarówno
na imatynib jak i sunitynib. Przydzielono ich losowo, w stosunku 2:1, do grup,
w których stosowano regorafenib (160
mg) lub placebo raz dziennie (3 tygodnie leczenia/1 tydzień przerwy). Zapewniono ponadto najlepsze leczenie
objawowe. Osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy, którym było przeżycie wolne od progresji. W przypadku
wystąpienia progresji odtajniano badanie i pacjenci z ramienia placebo mieli
możliwość przejścia do grupy leczonej
regorafenibem, a pacjenci osiągający
korzyści kliniczne wskutek stosowania
regorafenibu mogli kontynuować leczenie tym preparatem, o ile ich lekarz
prowadzący uznał to za wskazane.
Najnowsze analizy eksploracyjne
zaprezentował na Kongresie ESMO dr
Peter Reichardt z HELIOS Klinikum
w Bad Saarow (Niemcy). Dr Reichardt
odnotował najpierw ogólny wpływ regorafenibu na całą populację chorych,
przytaczając wysoki wskaźnik kontroli
choroby: odpowiedź lub trwała stabilizacja choroby na okres przynajmniej
12 tygodni – 52.6% vs. 9.1% z placebo
– „pomimo niskiego wskaźnika ogólnej odpowiedzi na regorafenib (4,5%)”.
Następnie powiadomił o tym, że pozytywny wpływ na PFS zaobserwowano
praktycznie we wszystkich uprzednio

określonych podgrupach. Korzyści
kliniczne miały miejsce niezależnie
od liczby wcześniejszych terapii systemowych, regionu geograficznego, wieku, początkowej sprawności w skali
ECOG, czasu trwania poprzedniego leczenia imatynibem czy też występowania mutacji w genach KIT/PDGFRA.
„Co ciekawe, w fazie otwartej leczenie po progresji wykazało trwałe
korzyści”, powiedział Reichardt. Podawanie regorafenibu po wystąpieniu
progresji (n=41) doprowadziło do pozyskania dodatkowych 4,5 miesiąca
PFS. Dla pacjentów z ramienia placebo, którzy (po odtajnieniu badania)
przeszli na regorafenib, (n=56) mediana PFS wyniosła 5 miesięcy. Wg
dr Reichardta, dane te nasuwają przypuszczenie, że ciągła inhibicja kinazy
po progresji może przynieść pacjentom
korzyści kliniczne poprzez spowolnienie progresji guza.
Wskaźniki czasu całkowitego przeżycia statystycznie nie różniły się znacząco, gdyż w większości przypadków
wystąpiły przejścia pacjentów z grupy
placebo do grupy, w której podawano
regorafenib. Metoda korekty statystycznej ukazała jednakże znaczący
korzystny wpływ regorafenibu na całkowite przeżycie.
Dr Peter G. Maki, profesor medycyny i pediatrii w Mount Sinai School
of Medicine w Nowym Yorku, zauważył, że regorafenib to szansa na
znalezienie skutecznej terapii dla
zaawansowanego GIST, który
z reguły nabywa oporności na
stosowane leki.
„Bardzo byśmy
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się cieszyli – powiedział - z bardziej
skutecznych preparatów, niszczących
ostatnie żyjące komórki guza”.
Maki powiedział również, że
chciałby dokonać bezpośredniego porównania regorafenibu z sunitynibem
w leczeniu drugiego rzutu albo nawet
z imatynibem w leczeniu pierwszego rzutu. Lecz podkreślił, że zanim
zastąpimy sunitynib regorafenibem

„potrzebne jest badanie potwierdzające większą skuteczność regorafenibu”.
FDA zatwierdziła regorafenib 27
września b.r. we wskazaniu do leczenia przerzutowego raka jelita grubego,
leczonych uprzednio chemioterapią z
udziałem fluoropyrimidiny, oksaliplatyny oraz irinotekanu, jak również za
pomocą terapii anty-VEGF i, w przy-

padku braku mutacji genu KRAS, terapii anty-EGFR.
Źródło:
http://www.onclive.com/conference
-coverage/esmo-2012/In-RefractoryGIST-Regorafenib-Delays-DiseaseProgression-Across-All-Subgroups
Tłumaczenie: Hanna Szachowska

LUDZIE PISZĄ

Nakarmieni i ogrzani
Czas tak szybko leci. Minął rok i
znów spotkaliśmy się w Sielpii. Jesteśmy razem, mniej lub bardziej weseli. Dużo nowych twarzy, ale już po
pierwszym dniu wszyscy czujemy się
tak jakbyśmy się znali od wieków. I ta
symbolika związana z tym, co najważniejsze: „żeby nasza przyjaźń pachniała jak dobry chleb”.
Dla mnie chleb to nie tylko pożywienie. To ważny symbol. To dobro,
dostatek, spokój, szczęście. To również
poczucie bezpieczeństwa. Mówi się,
że zapach polskiego chleba to poezja.
A kiedy sie nim dzielimy, nie ma sobie
równego. Bo od szacunku dla kromki
chleba jest już tylko krok do szacunku
w ogóle - do ludzi, kraju, przyrody. A
spośród najważniejszych wypieków
nasz tradycyjny chleb nie ma sobie
równych. I kiedy ten chleb wypieka się
z najbliższymi to jego smak i zapach
zapamiętujemy na długo - aż do następnej Sielpii. Rankiem, kiedy biorę
kromkę chleba do ręki, wciągam głęboko powietrze i czuję nie tylko jego
zapach, ale również zapach nowych
przyjaźni, jeziora, sosnowego igliwia
i tęsknoty za Wami wszystkimi. Nie
wiem czy to choroba, czy spotkania z
Wami uwrażliwiły mnie? A może to
symbolika wprowadzona przez organizatorów naszego spotkania?
Najpierw
pieczenie chleba,
potem ognisko.

Jest chłodny wieczór, płomienie
ogrzewają twarz. Niewiele może sie
równać z atmosferą tworzoną przez
płomienie ogniska. Dają poczucie
przytulności, ciepła , światła. Ich
szczególny blask pozwala wspominać,
marzyć. Rozjaśniają noc, a więc dają
nadzieję. Śpiewamy piosenki. Zauważam duże krople na kartkach. To krople
deszczu czy łzy? Nieważne! Wysychają natychmiast, a ja myślę o cudownej
atmosferze tych spotkań: chleb i ogień.
Daje pożywienie i ogrzewa. Nie wszyscy śpiewają. Niektórzy bardzo intensywnie wpatrują się w ogień smutnymi
oczami, inni stoją gdzieś dalej, jakby
byli daleko myślami. Wiem, nie jest
nam łatwo. Ale w tej grupie nie ma
wygranych i przegranych. Znaleźliśmy
się w chorobie i trwamy w przyjaźni,
wspierając się wzajemnie. Jak trafnie
powiedział Phil Bosmans: „Ludzie
szukają przez całe życie na wielu, często okrężnych, drogach, bezdrożach i
manowcach. Szukają jakiegoś zbawczego portu, stołu z chlebem i winem,
serca i życzliwej dłoni. Cichej obecności kogoś, która trwa nawet wtedy, gdy
zamilkną słowa”.
A gdy zamilkną słowa, będę wspominała Sielpię. Bo symbolem Sielpii
jesteście Wy wszyscy. Bez Was to tylko nazwa miejscowości.
W oknie pociągu widać kwitnące
na polach złocienie i drzewa ciągle
zielone, nie pokryte jeszcze jesienną

czerwienią i żółcią. A kiedy przymykam oczy, widzę iskry z ogniska lecące hen do nieba. Czuję sie bezpieczna,
bo w plecaku wiozę namiastkę chleba,
NASZEGO CHLEBA, który dzięki zakwasowi spróbuję upiec w domu.
Wkrótce Święta. A chleb to symbol.
Podobno lubicie cytaty które przytaczam, więc złożę Wam życzenia słowami polskiego wieszcza Cypriana
Norwida, które wyjątkowo pasują do
sytuacji i obecnej chwili. Są to słowa ,
które nigdy się nie starzeją:
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w
dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki
wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią
chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w
tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna
kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol
pokoju i chleba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg
schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem
pokoju i nieba”.
Barbara Chojnowska
wrzesień 2012
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W dniu 17 listopada uczestniczyliśmy we Mszy św. za członków Stowarzyszenia, którzy od
nas odeszli. Mszę celebrowali Ojcowie Jezuici Andrzej Majewski i Wacław Oszajca, który wygłosił kazanie.
Czytania: Księga Powtórzonego Prawa 6,2-6; Ewangelia wg św. Marka 12,28b-34

Kazanie Ojca Wacława Oszajcy SJ
Z pierwszego czytania i z ewangelii wypływa bardzo
prosty wniosek, a mianowicie, że aby znaleźć Boga, trzeba najpierw poszukać ludzi. Do Boga nie można dotrzeć
pomijając ludzi, a tym bardziej odpychając, gardząc nimi,
lekceważąc ich. Bo cała Biblia zapewnia nas o jednym: że
Bóg nigdy nie przychodzi sam i nigdy sam nie jest. Zawsze
z ludźmi. Jest niemożliwością, żeby było inaczej.
Jest z ludźmi na dobre i na złe. Bo przecież Syn Boży,
Człowiek i Bóg, cierpiał
sam zarówno ludzką
dolę jak i niedolę. Można powiedzieć więcej.
Na Niego spadły nieszczęścia, które nie są
udziałem
wszystkich
ludzi, bo przecież aresztowano Go, fałszywie
oskarżono , a w końcu
spotkała Go egzekucja
i śmierć na szubienicy,
na krzyżu. A zatem nasz
Bóg nie tylko jest w tym
co szczęśliwe, ale i w
tym co nieszczęśliwe,
bolesne i śmiertelne.
I może dla nas ludzi
ta druga obecność jest
ważniejsza od tej pierwszej. Ponieważ jak długo
byśmy nie żyli, życie zawsze jest za krótkie. Ponieważ ile
byśmy nie zaznali szczęścia, to tym będziemy głodniejsi
owego szczęścia. Ile byśmy nie posiedli wiedzy, zawsze będzie ona za mała.
A zatem jest w nas wciąż głód. Dlatego nie godzimy się
na to wszystko, co próbuje nam nasze życie ograniczyć,
zniszczyć, zabrać, unicestwić. Próbujemy walczyć z tym
wszystkim co jest przeciwne ludzkiemu szczęściu, ale zarazem potrafimy uznać naszą bezradność, bezsilność wobec
tego co na nas czeka i czemu nie możemy zaradzić. I chyba
ta słabość jest naszą największa mocą. Chyba ta umiejętność
pogodzenia się z tym co jest nie do przyjęcia, nie do zrozumienia sprawia, że stajemy się innymi ludźmi. To dlatego
dzisiaj wspominamy, i nie tylko wspominamy, ale odnajdujemy tych, którzy pokazują nam jak żyć. Jak niemożliwe,
staje się możliwe. To nasi zmarli.
Jeśli jest coś w co najtrudniej uwierzyć i na dobrą sprawę
nigdy w to uwierzyć nie potrafimy, to to, że miłość może się
skończyć. Bo przecież jesteśmy tutaj dlatego, że ktoś kogoś
pokochał, to nasi rodzice: ojciec, matka. To przecież dzię-

ki nim, to z ich miłości tu jesteśmy. Tym, którym daliśmy
życie, przyjmują tylko od nas ten dar, który otrzymaliśmy
od innych. A zatem, nasz początek jest w miłości, o której
mówi Marek ewangelista w dzisiejszej ewangelii. To dlatego nie dowierzamy przemijaniu, nie dowierzamy tym, którzy mówią, że wszystko się kończy, że wszystko przepada,
niszczeje i przestanie istnieć. Jaki sens w takim postawieniu
sprawy? Jaka mądrość w takim widzeniu ludzkiego życia?

Gdzie tu jest logika, gdzie tu sens i rozum?
Stąd dzisiaj nie tyle modlimy się za zmarłych, ale modlimy się do nich, żeby uczyli nas rzeczy niemożliwych. Bo
popatrzmy, dopóki żyli tutaj, tak jak my żyjemy, można było
z nimi rozmawiać, dotknąć, podać rękę, ucałować. Byli z
nami dzień i noc, łatwo dostępni. Ta możliwość kontaktu z
nimi już nie istnieje, ale z tego nie wynika, że jesteśmy skazani na bezradność. Oni przecież nadal nas kochają. I dlatego nadal potrzebują od nas miłości, ale innej. Takiej, która
potrafi dalej kochać, mimo że się nie widzi tego kogo się
kocha, nie słyszy, że nie można go dotknąć, zobaczyć. Uczą nas takiej trudnej miłości. Myślę, że trudną miłością
jesteśmy również my, żywi, dla innych.
Z naszymi słabościami, chorobami,
starzeniem się. Z naszą nieudolnością
i ograniczonością. I znowu, można
nad tym ubolewać, ale można wykorzystać ku dobremu. Bo inny człowiek
jest taki sam jak my. Miłować drugie-
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go to miłować go również
z jego ciemnymi stronami.
Z jego słabością, ograniczonością. Bo miłość to
jest gościnność. To jest
zgoda na to, że drugi człowiek nie tylko będzie koło
mnie, ale będzie we mnie.
I to się dzieje w naszym
życiu na co dzień. To, że
zarabiamy te parę groszy
jeszcze, to że za nie utrzymujemy nasz dom, to że w
ten sposób postępujemy to
jest tak jak we Mszy – oddajemy swoje ciało i krew,
siebie - innym. Karmimy
sobą innych, tak jak i nas
karmili nasi rodzice, przyjaciele i nauczyciele. Ci
wszyscy, którzy nas ukształtowali na
ludzi. Stąd każda Msza, również ta dzisiejsza, upewnia nas o jednym: że nic
nie przemija. Że Bóg jest, bo być nie
może, żeby Go nie było. Bo gdyby Go
nie było, wszystko traci sens, wszystko
nam się rozsypuje w ręku. Wszystko
staje się problematyczne. A tymczasem
przecież my chcemy wierzyć w to, że
życie - bo tak nam podpowiada rozum
i serce - to jest coś więcej, niż tylko
te nasze przeżyte lata tutaj. Jest w nas
pragnienie wieczności, czegoś więcej,

czegoś nieskończonego, idealnie pięknego i dobrego. To nas trzyma przy życiu i to nam daje nadzieję.
I na to pytanie odpowiada Chrystus,
który przecież zmarł 2 tysiące lat temu,
ale my go wciąż odnajdujemy żywego.
Przez 2 tysiące lat Chrystus udowodnił, że żyje, bo przecież to dzięki Jego
nauczaniu mamy jednak świat, który
potrafił sprawiać, że czasem bywało
nam szczęśliwie. Dlatego dzisiaj starajmy się cieszyć wbrew wszystkiemu
i wszystkim, i sobie samym z tego, co
w tej chwili jest, z tych naszym zmagań

ze słabością i chorobą, zmagań się z naszymi ograniczeniami. Ale radujmy się
również i z tego, że dzięki tym naszym
słabościom lepiej rozumiemy innych.
A może najbardziej cieszmy się z tego,
że innym pomagamy uchwycić to, co
w życiu jest najważniejsze. Czego nie
zniszczy ani czas, ani choroba, ani starość, ani jakiekolwiek przemijanie. To
jest nasze zadanie – ludzi chorujących,
starzejących się, starych. Bo już wiemy, trochę więcej wiemy, dlaczego i po
co warto żyć.

NASZE ŻYCIE, NASZE ZDROWIE

Dobór prawidłowej diety w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego
Poniżej przedstawiamy skrót prezentacji dr Anny Tokarskiej wygłoszonej w czasie sesji edukacyjnej w Sielpii
br.:
„Niech pokarm będzie twoim lekiem, a lekarstwo twoim pokarmem”
Hipokrates
Problemy żywieniowe
Żywienie
odgrywa
niezwykle
istotną
rolę
w

życiu osób chorujących na chorobę nowotworową, dlatego należy poświęcić
temu zagadnieniu szczególna uwagę.
Wielu pacjentów onkologicznych ma
problemy z jedzeniem, uskarża się na
trudności ze spożywaniem posiłków
lub brak apetytu, wskutek czego następuje utrata masy ciała i ogólne osłabienie. Dlaczego tak się dzieje? Część
tych problemów jest skutkiem samej
choroby, niektóre natomiast są efektem
ubocznym chemio- lub radioterapii
oraz przyjmowanych leków.
Namnażające się komórki nowotworowe wydzielają cytokiny, które
mogą naśladować działanie substancji

hamujących łaknienie, a jednocześnie
zwiększać zużycie energii. Nowotwór
wydziela ponadto substancje powodujące rozpadbiałek (proteolizę) i tkanki
tłuszczowej (lipolizę), które to reakcje
biochemiczne zaburzają właściwy proces odżywiania.
Z kolei leczenie choroby nowotworowej to proces długotrwały i niestety
niepozbawiony skutków ubocznych.
Najczęściej występujące uboczne skutki terapii lekowej to: utrata apetytu i
masy ciała, wysypka, nudności, wymioty, biegunki, nietolerancja laktozy,
obrzęki, skurcze mięśni, osłabienie,
niedokrwistość.
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Nudności często pojawiają się tuż
po podaniu dawki leków, choć czasami
objaw ten występuje dopiero po kilku
dniach. Biegunka może być skutkiem
ubocznym terapii przeciwnowotworowej lub bezpośrednimskutkiemoddziaływania choroby na organizm, np.
w nowotworach jelit. Do powstawania
biegunek przyczyniają się również
stres i niepokój związany z chorobą.
Inne przyczyny biegunki to: nietolerancja niektórych składników żywności, np. laktozy, zaburzenia funkcjonowania narządów uczestniczących w
procesach trawienia i wchłaniania oraz
choroby towarzyszące chorobie nowotworowej.
W przypadku biegunki zaleca się
przede wszystkim zwiększenie ilości
produktów działających zapierająco
takich jak: ryż, mąka ziemniaczana
(kisiele), galaretki, warzywa i owoce
bogate w garbniki ( suszone czarne
jagody, banany, marchew, dynia).Należy również zwiększyć ilość wypijanych płynów, zwłaszcza napojów,
które mają właściwości ściągające,
jak: napar z suszonych czarnych jagód, mocna gorzka herbata, kakao na
wodzie. Zaleca się również podawanie suchego pożywienia typu sucharki, wafle ryżowe.
Gdy występuje niedożywienie, dieta powinna być wysokoenergetyczna
i wysokobiałkowa, gdyż dieta bogata
w białko sprzyja szybszej regeneracji
organizmu. Ze względu na skład aminokwasowy, około 70% białka powinno stanowić białko zwierzęce, służące
do budowy i regeneracji tkanek oraz
syntezy przeciwciał, hormonów i enzymów.
W diecie chorego na GIST powinny się znaleźć produkty będące
źródłem pełnowartościowego białka,
czyli: chude mięso (królik, indyk),
cielęcina,młoda wołowina, ryby, jaja,
twarożek.
Ryby są cennym uzupełnieniem
jadłospisu nie tylko ze względu na
zawartość białka, lecz także obecność
niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych z rodziny ω-3, które wykazują działanie antykancerogenne.
Tłuszcze w głównej mierze powinny pochodzić z ryb i olejów rybnych
oraz roślinnych. Takie postępowanie
zmniejsza ryzyko szybkiego rozwoju

nowotworów, a jednocześnie korzystnie wpływa na stan odżywienia pacjenta
Jeśli występują zaburzenia wchłaniania i trawienia, źródłem węglowodanów powinny być produkty łatwostrawne, takie jak: pieczywo pszenne,
sucharki, biszkopty, herbatniki, drobny
makaron, lane kluski, ryż, różnekasze
(kukurydziana, manna, kuskus, jęczmienna, jaglana).
W przypadku zwiększonego apetytu
na słodycze warto do diety włączyćbezy, galaretki owocowe, kisiele, budynie
i przeciery owocowe.
Poziom spożycia włókna pokarmowego w przypadku zdrowego człowieka powinien wynosić około 35-40g/
dzień. Pacjenci z chorym przewodem
pokarmowym nie tolerują takiej ilości
błonnika ze względu na możliwe działania uboczne, a zwłaszcza niekorzystny wpływ na chorobowo zmienioną
ścianę przewodu pokarmowego. Włókno pokarmowe ogranicza się wówczas
do 25g/dz. W tym celu należy wybierać
młode i delikatne warzywa oraz usuwać pestki i skórki.
Pożyteczne składniki żywności
Nasz pokarm często zawiera związki zwiększające ryzyko zachorowania
na nowotwory. Udowodnione, że heterocykliczne aminy o silnych właściwościach mutagennych i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
mają działanie rakotwórcze. Tworzą się
one w czasie wędzenia, przedłużonego
grillowania czy smażenia w wysokich
temperaturach produktów bogatych w
białko.
Niektóre składniki żywności są
szczególnie pożyteczne jako obniżające ryzyko zachorowania na nowotwory. Wśród nich są antyoksydanty, czyli
przeciwutleniacze, które blokują cząsteczki aktywnego tlenu oraz wychwytują wolne rodniki i nadtlenki biorące
udział w wewnątrzkomórkowych procesach biochemicznych i wykazujące
działanie szkodliwe dla organizmu.
Niektóre ze znanych przeciwutleniaczy to: β-karoten (będący prekursorem witaminy A), likopen, luteina,
zeaksantyna.W wielu badaniach wykazano również właściwości antyoksydacyjne polifenoli (flawonoidy, izoflawony, fitoestrogeny, katechiny). Kwas

askorbinowy jest jednym z antyoksydantów działających w fazie wodnej.
Neutralizuje w środowisku wodnym
szereg wolnych rodników – tlenku
azotu, nadtlenków lipidowych.Z kolei witamina E nie jest wyłącznie substancją przeciwutleniającą lecz pełni
szereg innych funkcji na poziomie komórkowym: stabilizuje błony, wpływa
na metabolizm kwasów nukleinowych,
hamuje aktywność lipooksygenazy a
także pozytywnie wpływa na funkcje
immunologiczne.
Przypuszczalne mechanizmy przeciwnowotworowego działania karotenoidów to ich cytotoksyczność w stosunku do komórek nowotworowych,
zmniejszenie transformacji nowotworowej, zmniejszenie uszkodzeń chromosomalnych, zmniejszenie toksyczności aflatoksyn oraz korzystny wpływ
na niektóre funkcje immunologiczne.
Dotychczasowe badania wykazują, że
witamina A zmniejsza ryzyko zachorowania na raka przewodu pokarmowego
dwukrotnie w porównaniu z pożywieniem ubogim w karoteny.
Mechanizm
antyoksydacyjnego
działania polifenoli wiąże się z ich
zdolnością „zmiatania” wolnych rodników, dzięki czemu zmniejsza się ilość
reaktywnych rodników w komórce.
Największą i najlepiej poznaną grupązwiązków polifenolowych sąflawonoidy. Do produktów żywnościowych
bogatych w związki flawonoidowe zaliczamy warzywa (brokuły, pomidory,
kapustne), owoce (borówki, żurawinę,
poziomki, truskawki, czerwone i czarne porzeczki, ciemne winogrona, aronie, wiśnie, jagody), a także niektóre
napoje (czerwone wino, kakao, zielona herbata). Czerwone wino zawiera
nie tylko flawonoidy, ale również inne
związki polifenolowe, m.in. resweratrol będący bardzo skutecznym przeciwutleniaczem oraz nietoksycznym
środkiem antygrzybicznym. Wiele prac
badawczych wykazuje pozytywny wpływ czerwonego
wina
na zapobieganie
rozwojowi nowotworów.
Wpływ
na
zmniejszenie ryzyka
rozwoju
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nowotworów mają również bakterie
fermentacji mlekowej zawarte w żywności probiotycznej. Są to produkty
poddane fermentacji mlekowej i należą
do nich przetwory mleczne, takie jak
jogurty, kefiry, zakwasy. Fermentowane
produkty spożywcze zawierające kultury żywych bakterii probiotycznych,
wykazujących szczególnie korzystne
właściwości zdrowotne, zwłaszcza
Lactobacillusacidophilus i Bifidobacteriumbifidum. Szczególnie polecane
są produkty o zmniejszonej zawartości
laktozy, np. jogurty i kefiry, ponieważ
są łatwiej trawione i zmniejszają ryzyko biegunki, która może wystąpić po
spożyciu mleka. Szczepy bakterii probiotycznych wykazują zdolność do kolonizacji całego układu trawiennego i
hamowania rozwoju bakterii gnilnych,
które w wyniku swej aktywności wytwarzają rakotwórcze nitrozoaminy.
Kilka porad żywieniowych
Główne zasady diety łatwostrawnej
to: gotowanie w wodzie, gotowanie na
parze, duszenie, krótkotrwałe pieczenie
na ruszcie. Spożywać należy 5-6 małych posiłków dziennie, w regularnych
odstępach czasu. Z jadłospisu należy

wykluczyć potrawy, które długo zalegają w żołądku, drażnią błonę śluzową
wzmagają wydzielanie soków żołądkowych.Potrawy te mogą być przyczyną
dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i utrudniać przyswajanie
składników odżywczych.Podczas leczenia spożywane posiłki powinny być
ciepłe, co uchroni błonę śluzową żołądka przed przekrwieniem. Zarówno
dania gorące jak i zimne niekorzystnie
wpływają na aktywność motoryczną
ściany jelit i procesy trawienia.
Przyprawy stosowane podczas przygotowywania posiłków urozmaicają
jadłospis, stymulują łaknienie, przez co
potrawy są lepiej tolerowane i chętniej
zjadane przez pacjentów. Zwiększenie
walorów smakowych i zapachowych
powodują łagodne przyprawy, takie
jak: natka pietruszki i selera, koperek,
szczypior, majeranek, bazylia, tymianek, majeranek, oregano, rozmaryn,
kminek, rzeżucha, estragon, melisa,
mięta, sok z cytryny, niewielkie ilości
octu winnego, soli, pieprzu ziołowego
słodkiej papryki. Sałatki można doprawiać słabym sosem winegret przygotowywanym z soku z cytryny, oliwy i
ziół.

Badania ponadto wykazały, że zjadanie jednej porcji cebuli w ciągu dnia
zmniejszyło prawdopodobieństwo raka
jelita grubego o ponad połowę w porównaniu do osób, które jej unikały.
Miłośnicy czosnku byli o ¼ mniej narażeni na raka okrężnicy niż pacjenci,
których dieta go nie uwzględniała. Naukowcy co prawda nie znają mechanizmu przeciwrakowego działania cebuli
i czosnku ale podejrzewają, że potencjalne działanie przeciwnowotworowe
mogą mieć obecne w nich flawonoidy
czy związki siarki.
Do sporządzania potraw powinny
być dobierane surowce świeże, nieprzetworzone, bez polepszaczy i konserwantów. Napoje powinno się pić jedynie pomiędzy posiłkami.Picie w trakcie
jedzenia może powodować szybsze
odczucie pełności w żołądku.W ciągu
dnia zaleca się pełnowartościowe pod
względem odżywczym napoje: świeże soki, przeciery owocowe, kompoty
owocowe, koktajle jogurtowe.

Żywienie pacjenta onkologicznego –
problem nie do rozwiązania?
Dobrze wszystkim znana Dorota Masłowska napisała godną uwagi
książkę o nieco drastycznym tytule:
„Kochanie, zabiłam nasze koty”. Pomimo tego mało zachęcającego tytułu, polecam na zimowe wieczory. Oto
niektóre opinie o książce: „Masłowska
portretuje pustkę młodego pokolenia,
które ma pokonać joga, wegetarianizm,
wolność i odmienność seksualna” (Jacek Cieślak). Piotr Gociek w następujący sposób opisuje bohaterki książki:
„Bohaterki są banalne, bez właściwości i po prostu głupiutkie: zagubione, płaskie, bezkrytycznie
łykające przekaz
swego ulubionego magazynu life

-style’owego „Yoga Life”, porady z
książek „Życie pełne cudów”, z których dowiadują się, że otaczające je
tysiące wspaniałych rzeczy „wystarczy
wyciągnąć ręce i czerpać garściami”,
„rozpuścić toksyczne uczucia w oddechu”. Zaś sama autorka w wywiadzie
dla Grzegorza Dyndały mówi: „Świat
bez Boga stracił czubek, środek, zdeformował się. A ludzie zatracili poczucie proporcji, poczucie tego co jest
ważne. […] Nawet jeśli przydarza im
się coś poważnego, to przeżywają to w
sposób płytki, formalny”.
A teraz z innej beczki. Rynek Zdrowia to jedno z najlepszych pism, jakie
ukazuje się w naszym kraju i porusza
problematykę zdrowotną. W listopadowym wydaniu papierowym br. ukazał
się wywiad zatytułowany: ”Jak żywią
się (sami) pacjenci onkologiczni”, jakiego Katarzynie Rożko udzieliła dr

Aleksandra Kapała, specjalista chorób wewnętrznych, dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
w CO-I w Warszawie. Bardzo ważny
temat, jednak forma i sposób przedstawienia tego bardzo poważnego
problemu wzbudził we mnie mieszane
uczucia, a właściwie negatywnie mnie
zadziwił. Odnosi się wrażenie, że oto
dwie wykształcone Panie opowiadają sobie o pacjentach onkologicznych
– takich sobie matołkach, którzy nie
mając odpowiedniego wykształcenia i
wsparcia żywieniowego sami wymyślają sobie różne żywieniowe „hece”,
łykając bezmyślnie różne ulotki suplementów diety i mądrości kolorowych
pisemek, niczym wyżej wspomniane
bohaterki Masłowskiej. Oto kilka fragmentów tego wywiadu:
„Pacjent ma niewielki wpływ na to
co będzie się działo. Może najwyżej
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odmówić leczenia. Ma jednak wpływ
na to, co je. I tu pojawia się przejęcie
inicjatywy: „zagłodzę tego raka” albo
„uzdrowię się olejem lnianym”, mówi
doktor A. Kapała. Prowadząca wywiad
K Rożko zadaje pytanie: „Weźmy pod
lupę jeden z opisywanych przez panią
doktor jadłospisów: pacjentka chora
na raka jajnika. Jej jadłospis to samodzielnie utworzony miks różnych diet
antynowotworowych. Spożywa 3 razy
dziennie pastę z twarogu i oleju lnianego, otręby z kefirem, garść jagód
Goji, 2 łyżki miodu pokrzywowego,
olej sezamowy (ok. 2 łyżek), 2 kostki
gorzkiej czekolady, często orzechy, suszone owoce, sok świeżo wyciskany z
różnych owoców lub warzyw. Zażywa
suplement z płetwy rekina grenlandzkiego i koenzym Q10”.
Po tym następuje argumentacja lekarza, skądinąd jak najbardziej słuszna,
jak bardzo szkodliwa jest taka dieta. W
dalszym ciągu wywiadu dowiadujemy
się, że w ciągu kilkunastu lat pracy
pani doktor widziała niesamowite rzeczy – leczenie się pacjentów „świętymi
graalami w leczeniu raka”, tylko świeże soki warzywno–owocowe, chińskie
zioła i niezbilansowana dieta dr Budwig. Czytając ten tekst można mieć
wrażenie, że pacjentki onkologiczne
to właśnie te bezmyślne bohaterki Masłowskiej, które obżerają się tylko gorzką czekoladą, opijają olejem lnianym,
„łykają” niewiadomego pochodzenia
ziółka i stosują inne „jadłospisy z horroru”. Nie wiedzą te biedaczyny, że rak
to tylko 5-10% komórek w ich organizmie. Studiuje taka kobyłka ulotki leku
i próbuje sama zaradzić toksyczności,
wpędzając się tylko w jeszcze większe
kłopoty.
Akurat tak się składa, że od paru lat
staram się być na każdej debacie czy
konferencji poświeconej onkologii, a
od jakiegoś czasu chodzę również na
konferencje organizowane przez specjalistów żywieniowych czy dietetyków. Na tych ostatnich spotkać można
kardiologów, dermatologów, diabetologów, alergologów a nawet ginekologów, ale jeszcze nigdy nie spotkałem
na takiej konferencji onkologa. Trudno
jest mi wymagać, żeby tam byli. Tak
jak dr Kapała wiem, i wiedzą to też
członkowie naszego Stowarzyszenia:
onkologów w Polsce jest jak na lekar-

stwo a pacjentów ciągle przybywa,
zatem wcale nie wymagamy, żeby chodzili na konferencje dietetyków tylko
modlimy się, żeby czasem nie przyszło
im do głowy w ogóle opuścić nasz kraj.
Liczba lekarzy, która to robi podobno
wciąż rośnie.
Na konferencjach poświęconych
onkologii dla dziennikarzy czy organizacji pacjenckich temat ten pojawia
się bardzo rzadko i w bardzo okrojonej formie. Najczęściej są to jeden lub
dwa slajdy które skrótowo informują o
zasadach dobrego żywienia i piramidzie żywieniowej. Jest to bardzo dobry
materiał dla młodzieży i nauczycieli,
ale dla pacjenta onkologicznego, który
zmaga się z nowotworem od lat, jest
po kilku operacjach i, jakby nie było,
przyjmuje toksyczne leki, mówienie:
unikaj czerwonego mięsa czerwonego
i jedz białe oraz stosuj się do wskazań
piramidy żywieniowej, to stanowczo
za mało.
Bardzo dziękuję za te słowa z wywiadu: „Obecnie w szpitalach zajmujemy się jednak głównie ustalaniem żywienia dojelitowego lub pozajelitowego, a problem żywieniowy zaczyna się
dużo wcześniej. Niestety z pacjentami
onkologicznymi żywieniowo przez lata
nie robi się nic. […] trudno jest pacjentowi onkologicznemu taką poradę uzyskać.” Tu się zgadzamy: pacjent jest
całkowicie pozbawiony poradnictwa
żywieniowego i jeżeli z taką łatwością
Pani doktor potrafi opowiadać o kilkunastoletniej praktyce stykania się z bezmyślnymi pacjentami onkologicznymi,
dobrze byłoby powiedzieć coś więcej
na temat tego co w ciągu kilkunastu
lat swojej praktyki lekarskiej zrobiła,
aby tę sytuacje zmienić. Przytaczanie
w kontekście obszernego opisu nieracjonalnych zachowań pacjentów kilku
ogólników typu: należy tworzyć poradnie dietetyczne dla pacjentów onkologicznych, zmieniać sposób myślenia
rządzących, przywrócić status zawodowi dietetyka, wydaje się nieadekwatne
i jednak obrażające pacjentów, którzy
w swojej codziennej gehennie próbują
jakoś się ratować – nawet jeśli robią to
nieudolnie.
Poza tym z mojego skromnego doświadczenia wynika, że jeśli ktoś w
naszym kraju cokolwiek wie na temat
właściwego odżywiania się i sposobu

życia, to nie jest to Minister Zdrowia,
który pali papierosy, nie są to dzieci
i ich rodzice, nauczyciele, ale właśnie pacjenci onkologiczni. Dzisiaj nie
umiera się na raka w dwa tygodnie
czy dwa miesiące. Coraz częściej nowotwory to choroba przewlekła, a pacjenci onkologiczni to ludzie myślący,
którzy świetnie się uczą. W naszym
Stowarzyszeniu mamy osoby, które po
drugiej czy trzeciej operacji z powodu
wznowy żyją, opiekują się dziećmi,
wnukami, chodzą do pracy i mówią:
„na samych tabletkach i tomografiach
komputerowych tak daleko bym nie
zajechał/zajechała”. Zasad zdrowego
żywienia często uczą się w kolejkach
do gabinetów onkologicznych – od siebie nawzajem lub, niestety, na sobie.
To nie jest prawda, że przekazują sobie
tylko żywieniowe fanaberie i adresy
stron internetowych z przysłowiowym
„kocim pazurem”.
Podsumowując, w kwestii żywienia
pacjentów z chorobą nowotworową
oczekiwałbym czegoś więcej i czegoś
bardziej konkretnego niż tylko zwrotów „oddolna inicjatywa” i „początek
drogi” w naprawianiu sytuacji. Od
czterech lat udało nam się znaleźć tylko
jedną osobę, specjalistę żywieniowego, która bezinteresownie nas wspiera
w kwestii żywienia. Chcielibyśmy wobec tego nie tylko czytać artykuły jak
nie powinna wyglądać dieta pacjenta
onkologicznego czy też jak pod tym
względem prowadzony jest pacjent w
krajach Europy Zachodniej, ale też o
tym jakie konkretne kroki są podejmowane w celu zaradzenia tej sytuacji w
Polsce i jak możemy – jako organizacje
pacjencie – czynnie się zaangażować w
ewentualne inicjatywy zmian systemowych.
Marek Szachowski
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NASZA KSIĄŻKA KUCHARSKA
Krysia Mularczyk poleca

BARSZCZ CZERWONY
ZAKWAS

BARSZCZ

Składniki:
1 kg buraków czerwonych
2 litry przegotowanej i przestudzonej wody
4 ząbki czosnku
2 płaskie łyżki soli naturalnej najlepiej morskiej (opcjonalnie)
(można na samą górę dodać
kawałek skórki z razowego chleba
na naturalnym zakwasie – przyspiesza proces zakwaszania; po dwóch
- trzech dniach delikatnie wyjmujemy
skórkę łyżką)
Przygotowanie:
Buraki obieramy i kroimy w cienkie
półplasterki. Do słoika o pojemności 3
litrów wkładamy wszystkie składniki i
wlewamy wodę. Odstawiamy w ciepłe
miejsce na ok. 4-7 dni. Po ok. 2 dniach
woda zmieni kolor na ciemno bordowy i przestanie być transparentna. Codziennie można przemieszać składniki
(jeśli jest skórka nie mieszamy, aby
móc ją wyjąć). Gdy zakwas jest goto-

go

wy przecedzamy go, wlewamy do butelek lub słoików i przechowujemy w
lodówce.
Można też używać go jako napoju,
rozcieńczając wodą w zależności od
upodobań.
Przecedzony i przelany zakwas
można na jeden lub dwa dni zostawić
w temperaturze pokojowej. Wtedy
pojawią się „bąbelki”, które dodają
walorów smakowych jeśli chcemy
spożywać sam zakwas. Jednak po tym
okresie zakwas przechowujemy w lodówce, pamiętając tym, że nie jest to
produkt bardzo długotrwały (jak np.
pasteryzowane soki).

Składniki:
3 buraki czerwone
1 cebula
1 szklanka zakwasu buraczane-

włoszczyzna (1 marchewka, 1
pietruszka, trochę pora i selera)
3-4 szt. goździków
2 ząbki czosnku
1 płaska łyżka majeranku
1 łyżka octu winnego
1/3 łyżeczki imbiru
1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej
1/3 łyżeczki kurkumy
1 łyżka cukru
Przygotowanie:
Cebulę, włoszczyznę, pokrojone
czerwone buraki, goździki i czosnek
gotujemy ok. 30 min. w 1,5 litra wody.
Do wywaru dodajemy pozostałe przyprawy, zakwas, ocet i zagotowujemy.
Doprawiamy cukrem, pieprzem i solą.

Krokiety warzywne
Składniki:
Ciasto naleśnikowe:
2 szklanki mąki
1 szklanka mleka
1 szklanka wody mineralnej
1 płaska łyżeczka soli
1 jajko
3 łyżki oleju
Farsz:
40 dkg pieczarek
1 mała cukinia
1 marchewka
1 większa cebula
kilka różyczek brokuł
1 większy ząbek czosnku
1 papryka
2 pomidory
sól i pieprz do smaku

Dodatkowo:
olej do smażenia
bułka tarta
2 jajka
Wykonanie:
Wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe mieszamy razem dokładnie by
nie było grudek. Smażymy naleśniku z
obydwu stron.
Z podanych warzyw przygotowujemy farsz. Marchewkę, cukinię, brokuły
i obrane pieczarki ścieramy na tarce o
grubych oczkach. Dodajemy do nich
posiekaną w kostkę cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wszystko wrzucamy na patelnię i dusimy na
oleju. Na koniec dodajemy pokrojoną

w drobną kostkę paprykę i pomidory.
Całość smażymy ok. 5 minut i doprawiamy do smaku pieprzem i solą. Na
każdego naleśnika nakładamy 2-3 łyżki farszu i zawijamy krokiety.
Kto chce i może to podsmaża krokiety.
Gotowe panierujemy w jajku i bułce tartej i smażymy na złoty kolor z
obydwu stron.
W postaci smażonej lub nie świetnie smakują z filiżanką
ciepłego
barszczu.
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Budyń z ryb
Jest to danie odpowiednie dla osób
wymagających bardziej ścisłej diety
(wskazane jest posiadanie formy
budyniowej lub garnka rzymskiego)
Składniki:
400 g świeżych filetów rybnych
(najlepiej ze świeżej ryby bałtyckiej)
sok z ½ cytryny
2 małe czerstwe bułki
½ szklanki mleka
1 lub 2 jajka
1 łyżka płatków owsianych
1 łyżka otrąb pszennych
1 łyżka posiekanej zielonej pietruszki

1 łyżeczka masła
1 łyżka bułki tartej
pieprz, gałka muszkatołowa lub sól
Formę budyniową wysmarować
masłem i wysypać bułką tartą (w
przypadku obróbki cieplnej w garnku
rzymskim nie jest to konieczne).
Bułki namoczyć w mleku, odcisnąć.
Filety z dorsza lub innej ryby skropić
sokiem z cytryny, zemleć w maszynce
lub blenderze. Dodać namoczone bułki, przyprawy, posiekaną zieloną pietruszkę, płatki owsiane, otręby pszenne, pianę z białka, żółtko i dokładnie
wymieszać.

Masę włożyć do formy, szczelnie
zamknąć, wstawić do większego garnka z gotującą się wodą. Gotować na
małym ogniu ok. 1 godziny. Można też
włożyć masę do garnka rzymskiego.
Nagrzać piekarnik do 180-200 stopni
C i piec ok 70-90 minut.
Podawać z sosami, ziemniakami
lub jako dodatek do zup.
(przepis pochodzi z godnej polecenia książeczki "Żywienie w chorobach
nowotworowych" autorstwa Z. Wieczorek-Chełmińskiej)

Wszystkim życzymy
ciepłych,pełnych światła
i pokoju Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku!
wiednie materiały.
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