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Nie gaś światła nadziei!

MAMY ADJUWANT!

BIULETYN  STOWARZYSZENIA  POMOCY  CHORYM  NA  GIST
ang. gastrointestinal stromal tumors - nowotwory podscieliskowe przewodu pokarmowego´

EUPATI 2013 Conference A vision for 2020

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na rzecz
naszego Stowarzyszenia. Prosimy o nas pamiętać również w tym roku,

przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego.

Po długich, wytrwałych (choć nie-
raz zdawało się bezowocnych) wysił-
kach, pismach, prośbach i argumen-
tach, możemy świętować! 

W opublikowanym na stronie Mi-
nisterstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) 
projekcie wykazu leków refundowa-
nych, środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych czytamy, 
że zwiększy się dostępność terapii 
w przypadku chorób, których leczenie 
jest już finansowane w ramach progra-
mów lekowych. Na liście tych chorób 
znalazł się także GIST:

„Leczenie nowotworów podścieli-
ska przewodu pokarmowego (GIST) 
 

w przypadku imatynibu  
(2 kody EAN) dodano moż-
liwość zastosowania leku w 
leczeniu adjuwantowym, 
po radykalnym usunięciu 
guza GIST żołądka, dwu-
nastnicy, jelita cienkiego  
i odbytnicy z KIT-CD 117 
dodatnim”.

Zatem, od 1 marca 2014 r.,  
ta forma leczenia jest już re-
fundowana w Polsce. Nasi 
chorzy wreszcie mogą ko-
rzystać z terapii, do której 
znacznie wcześniej mieli 

dostęp ich europejscy koledzy. 
Dlaczego to takie ważne? Otóż, jak 

wynika z badań klinicznych, w przypad-
ku znacznego ryzyka nawrotu choroby, 
podawanie imatynibu po chirurgicznym 
usunięciu guza znacznie wydłuża czas 
przeżycia wolnego od nawrotu, a tym 
samym ogólne przeżycie. 

Należy jednak wiedzieć, że takie le-
czenie może być zastosowane jedynie 
w ściśle określonych warunkach:

•	 obecność wysokiego ryzyka:  
≥ 50% nawrotu po zabiegu radykal-
nego usunięcia nowotworu z mutacją  
w genie KIT (CD117-dodatniego GIST 
umiejscowionego w żołądku, dwunast-
nicy, jelicie cienkim bądź odbytnicy; 

•	 obecność mutacji KIT lub 
PDGFR-α, z wykluczeniem mutacji 
PDGFR-αD842V.

Musisz ponadto pamiętać, że tego 
typu leczenie może zostać wdrożone 
w okresie do 4 miesięcy od chwili wy-
konania u Ciebie zabiegu chirurgicz-
nego usunięcia pierwotnego GIST. 
Dlatego dowiedz się od swojego leka-
rza czy spełniasz warunki niezbędne do 
zaordynowania tego sposobu leczenia 
lub co jeszcze musisz zrobić, by zebrać   
wszystkie dane niezbędne do podję-
cia odpowiedniej decyzji. Jeśli pomi-
mo tego nie zostaniesz wytypowany 
do leczenia adjuwantowego, będzie to 
oznaczało, że nie musisz obawiać się 
o swoją przyszłość. Jeśli natomiast zo-
staniesz zakwalifikowany, powinieneś 
się cieszyć, że ryzyko nawrotu choroby 
zostanie znacznie zmniejszone.

Leczenie adjuwantowe trwa 36 
miesięcy, podczas których będziesz 
musiał pamiętać o codziennym łykaniu 
wyznaczonej dawki imatynibu. W tym 
okresie Twoim głównym zadaniem bę-
dzie systematyczne przyjmowanie leku 
i poddawanie się wyznaczonym bada-
niom kontrolnym.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, iż terapia adju-
wantowa staje się dla nas dostępna.
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MAŁA OJCZYZNA
Los tak sprawił, że słowo „Centrum 

Onkologii” nie jest dla nas słowem 
obcym czy obojętnym. Większość  
z naszej GIST-owskiej trzódki któreś 
z polskich Centrów ma „zaliczone”. 
Leżymy w nich, dochodzimy do sie-
bie po przebytych zabiegach operacyj-
nych, chemiach itp. Poznajemy w nich 
współtowarzyszy choroby. Z czasem 
wiemy o nich coraz więcej. Oczywi-
ście nasza coraz szersza wiedza to nie 
tylko osobiste doświadczenia, ale także 
w dużej części informacje „zdobyte”  
w salach, korytarzach czy poczekal-
niach. Zaczynamy wiedzieć jakie po-
zycje rankingowe u nas, pacjentów, 
mają leczący, która z „sióstr” ma dobrą 
rękę do dawania zastrzyków, która po-
trafi „uchylić” serca, a która delikatnie 
przypomnieć, że czas przestać maru-
dzić i zdać sobie sprawę, że nie tylko 
moje „ja” jest najważniejsze.

Z czasem zaczynamy te nasze Cen-
tra traktować jak rodzinę czy małą  
ojczyznę, która, tak jak te prawdziwe, 
państwowe mają swoje plusy i minusy, 
zawsze jednak są moje/nasze. Kocha-
my je wiedząc o ich niedogodnościach 
i pełni jesteśmy dumy z ich sukcesów. 
Burzy się w nas, gdy ktoś mówi o nich 
bezpodstawnie źle czy wręcz szkodzi.

Tak się złożyło, że ostatnio niezbyt 
pochlebnie o „moim”, warszawskim 
Centrum Onkologii zaczęto pisać w jed-
nym z dzienników. Po pierwszym prze-
czytaniu artykułu długo wahałem się 
czy na niego zareagować. Jeśli tak, to  
w jaki sposób? Czy poprzestać jedynie 
na przemyśleniach, czy i gdzie o nich 
napisać, kto je opublikuje – zwłasz-
cza że nie bardzo zgadzam się z tym 
co przedstawiła autorka. Ale ponieważ 
prosiła o listy, niech więc będzie.

Co mogę powiedzieć o samym ar-
tykule? Chyba jedynie to, że ma on ce-
chy typowego magla, którego działanie 
tak dobrze pamiętamy z lat minionych, 
gdy wydawało się, że podstawienie 
taczki i wywiezienie zazwyczaj nie-
chętnego tej formie uprawiania polity-
ki kadrowej działacza gospodarczego 
i powszechnie znienawidzonego „de-
spoty” załatwi wszelkie problemy.

Dziś z łezką w oku wspominamy 
ten rodzaj działalności wiedząc już, 

że zazwyczaj tak właściwie niczego  
w ten sposób nie załatwiono. Nowy, 
następujący po wywiezionym, okazy-
wał się jeszcze mniej kreatywny i za-
nim się spostrzegliśmy, nie mieliśmy 
już do dyspozycji ani taczek, ani, co 
gorsza, takiego spektrum i liczebno-
ści firm, z których można by wywo-
zić. Także z mądrością ludu zrobiło 
się jakoś bardziej krucho – oczywiście 
z punktu widzenia „przekonywaczy”, 
którym uświadamianie „mas” idzie  
z coraz większym trudem.

Sytuacja w służbie zdrowia nie jest 
zbyt wesoła. Wszyscy o tym wiedzą. 
Denerwuje nas, że brakuje działania sy-
stemowego, które mogłoby uzdrowić to 
wszystko co system ten stanowi. Wiemy 
jak to wygląda u sąsiadów, którzy radzą 
sobie znacznie lepiej niż my, chociaż 
gospodarczo tak bardzo nas nie wyprze-
dzili. Wciąż trudno nam zdefiniować 
jakie popełniamy błędy. Nie wiemy dla-
czego nam nie wychodzi.

Ile razy jestem np. w Brukseli dzi-
wię się, że tam istnieją możliwości 
utworzenia tzw. „zielonej fali” dla sa-
mochodów. My, mając mniejsze nasy-
cenie samochodowe i podobnego typu 
wyposażenie techniczne, jesteśmy 
mistrzami czerwieni. Coś wyraźnie  
w tych działaniach systemowych u nas 
zawodzi.

Podobnie w ochronie zdrowia. 
Wspaniały sprzęt, niezłe lekarstwa, 
lekarze kształceni nawet, jak wynika  
z artykułu, na Bliskim Wschodzie –  
i co? Niewiele.

Znowu nam próbuje się wmówić, 
że winien jest ten czy ów menadżer 
nie dostrzegający pojedynczych, fan-
tastycznych kolegów, którzy mogliby 
dokonać cudów. Oczywiście gdyby 
tylko dać im możliwość - czyli pod-
stawić najpierw taczki ich przeciwni-
kom.

Popatrzyłem na profile bohaterów 
artykułu na „znanym lekarzu”. Nie 
chcę niczego sugerować, może i tam 
opinie są zmanipulowane, ale szko-
da, że autorka posługując się opiniami 
„autorytetów” bliskowschodnich, nie 
dostrzegła tego jak prezentują się oni 
w oczach krajowych „świadczenio-
biorców”.

Niewiele też dowiedziałem się z ar-
tykułu o tym, jaki to procent kadry CO 
stanowią „prześladowani”? Czy „satra-
pa” dyrektor jest szczególnie uczulo-
ny na kilka osób, czy jego „paskudny” 
charakter zatruwa większość personelu? 
Nie chcę dalej ironizować, ale uważam, 
że płytkość argumentacyjna przedsta-
wionego obrazu niewiele ma wspólnego 
z dziennikarską rzetelnością.

Jako przedstawiciel Stowarzysze-
nia skupiającego pacjentów wiem, jak 
trudne jest pozyskanie zaufania do le-
czących, jak hasło „ten pan już...” ła-
two potrafi zburzyć to zaufanie. Wiem 
też jak łatwo jest wprowadzić do men-
talności pacjenta wszelkiego rodzaju 
cudowności mające go uleczyć - za-
zwyczaj jednak nie tu i nie teraz i, oczy-
wiście, nie w realiach NFZ-owskiej 
mizeroty. Przed oczyma stoi mi wciąż 
wielkie osłupienie malujące się na twa-
rzy mojej chińskiej odpowiedniczki, 
gdy dowiedziała się, że niejednokrot-
nie marzeniem polskiego pacjenta jest 
podroż na leczenie do Chin. Myślała -  
i chyba myśli do dzisiaj - że żartowa-
łem. W jej otoczeniu wyjazd do Euro-
py na leczenie to totalna fatamorgana 
– do Europy pełnej rzetelności, praw-
dziwych leków, nieudawanej sympatii 
łączącej leczonych z leczącymi. Wy-
daje mi się, że jedynym osiągnięciem 
artykułu jest właśnie zerwanie tej nici 
zaufania pacjent – lekarz. Źle cię leczą, 
stosują archaiczne metody, najlepszych 
z najlepszych nie spotkasz na swej dro-
dze, bo są oni rugowani przez swych 
przełożonych.

Może jednak sukcesem „Alivii” 
zbierającej prawdziwe dane o elemen-
tach systemu ochrony zdrowia będzie 
pokazanie jak bardzo się w ocenie tego 
przekazu mylę. Tragedia nie wpusz-
czenia jej ankieterów do Centrów 
Onkologicznych nie odbije się, mam 
nadzieję, na wartości przygotowywa-
nego, a może już gotowego, materiału 
o lecznictwie onkologicznym w Pol-
sce. Ponieważ nie wpuszczono ich do 
złych centrów, obraz, który powstanie 
z ich danych, jako niepełny będzie 
nierzetelny, a wyrugowanie złych CO, 
spowoduje polepszenie ocenianego 
stanu.
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Jednoczymy się w trosce o lepszą opiekę dla 
pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi, 
w tym rzadkimi chorobami nowotworowymi 

Drodzy Członkowie i Przyjaciele SPAEN,
Ostatni dzień lutego to Dzień Chorób Rzad-

kich – doroczne wydarzenie, koordynowane 
przez EURORDIS na poziomie międzynarodo-
wym i przez koalicje narodowe oraz organizacje 
pacjenckie na poziomie narodowym, mające na 
celu podniesienie poziomu świadomości w zakre-
sie chorób rzadkich. SPAEN również chce wnieść 
swój wkład poprzez apel o poprawę życia ludzi 
cierpiących na GIST, guzy desmoidalne czy stru-
niaki. 

Mięsaki należą do najrzadszych nowotworów,  
z częstotliwością występowania ok. 40 przypadków 
na milion ludności, w tym ponad 100 jednostek cho-
robowych różnych pod względem histopatologicz-
nym. Guzy mogą znajdować się praktycznie w każ-
dej części ciała. Pomimo że większość mięsaków 
zlokalizowanych jest w kończynach, najczęściej 
występującym mięsakiem jest GIST umiejscowiony 

A tak gwoli rzetelności, dlaczego 
nie napisano nic o przygotowaniu 
owych ankieterów? Dlaczego Alivia, 
którą znamy i cenimy za jej dotych-
czasową działalność, nie spytała Sto-
warzyszeń, o istnieniu których tak 
dobrze wie, czy one czasem nie mają 
także swoich własnych przemyśleń  
i czy nie mogłyby pomóc w realizacji 
ich grantu. Zrobilibyśmy to zapew-
niając, że nie uszczkniemy ich gran-
towych profitów, czyli że zrobimy to 
za darmo, byle wspólnym sumptem 
pomóc tym, którzy są podmiotem na-
szych działań.

Przypominam sobie jeszcze nie tak 
dawne artykuły o warszawskim CO, 
przedstawiające niedolę pacjentów 
czekających w korytarzowym piekle 
przed gabinetami specjalistów. Nikt  
z gromiących tę sytuację nawet na 
chwilę nie zastanowił się, że za drzwia-
mi, w podobnie koszmarnym zaduchu, 
pracują lekarze, którzy nie tylko mają 
przetrwać swą zmianę, ale jeszcze 
stawiać najbardziej trafne diagnozy, 
od których zależy nasze życie, czyli 
wykonać pracę znacznie trudniejszą  
i odpowiedzialniejszą od pacjenckiego 

kimania towarzyszącego oczekiwaniu 
na wizytę.

Co było wynikiem tamtego działa-
nia? My ucinamy drzemkę w lepszych 
warunkach korytarzowych, leczący na-
tomiast przyjmują w tych samych i ta-
kich samych jak poprzednio gabinetach.

Nie chcę już więcej pisać o mo-
ich przemyśleniach związanych  
z przeczytanym artykułem. Chciałbym 
tylko, byśmy wspólnie troszczyli się  
o stan naszej służby zdrowia i naszego 
pacjenta. Nie chciałbym, aby to nasze 
piekiełko spowodowało apatię i znie-
chęcenie, które w przypadku leczą-
cych najprawdopodobniej skończy się 
ich wyjazdem.

Nie chciałbym, by wyjechał jaki-
kolwiek lekarz - ani ten tak ceniony 
na Bliskim Wschodzie, ani ten, które-
go dorobek publikują w liczących się 
periodykach medycznych, czy w koń-
cu którykolwiek z lekarzy pierwszego 
kontaktu.

My, pacjenci, nie wyjedziemy, bo 
Dyrektywa o leczeniu transgranicz-
nym jest tak „sprawnie” implemento-
wana do naszego prawodawstwa, że 
wyjazd nam zupełnie nie grozi.

W jednej z wyższych szkól eko-
nomicznych usłyszałem niedawno, że 
albo menadżer dba o firmę poprzez 
doglądanie jej produkcji, albo traci 
swą energię na to by być wspaniałym 
wujkiem dla wszystkich podwładnych. 
Pierwsza opcja może zakończyć się 
sukcesem, druga nie daje firmie prak-
tycznie żadnych szans. Można jeszcze, 
dbając o firmę, stopniowo „wykaszać” 
konkurencję, co nie zawsze jest po-
strzegane jako działanie etyczne.

Potrzebujemy zatem dobrych me-
nadżerów, rzetelnych dziennikarzy  
i działaczy pacjenckich. Na szczęście 
ich mamy - oby tylko chcieli wzajem-
nie się szanować i nie stosować ma-
gielnego podejścia do rozwiązywania 
problemów, który to sposób oprócz 
psucia atmosfery niewiele daje. Wspie-
rając tę moją małą ojczyznę liczę na to, 
że moje Centrum nadal będzie się roz-
wijać, że będę dumny z jego sukcesów 
i zadowolony ze wspólnego działania 
dla dobra pacjenta.

Piotr FONROBERT

INFORMACJA PRASOWA SPAEN

KALENDARIUM



w żołądku lub jelicie. W wielu krajach 
europejskich mięsak to „zapomniany 
nowotwór”. Wciąż w systemie opieki 
zdrowotnej brakuje uświadomienia ko-
rzyści płynących z leczenia pacjentów 
w ośrodkach referencyjnych, czy też 
lepszych wyników leczenia prowadzo-
nego przez specjalistów w dziedzinie 
nowotworów rzadkich. Wielu pacjen-
tów nie ma dostępu do informacji na 
temat swojej choroby lub sposobów jej 
leczenia, szczególnie jeśli brak im do-
stępu do internetu. Wśród problemów  
z jakimi borykają się chorzy na mięsaki 
wymienić można utrudniony dostęp do 
badań klinicznych w zaawansowanym 
stadium rozwoju choroby. „Mięsaki  
w większości są wynikiem przypad-
kowej mutacji - nie występuje w nich 
komponenta dziedziczna. Dla pacjenta 
cierpiącego na rzadką odmianę choro-
by nowotworowej świadomość tego, 
że istnieją organizacje gotowe podjąć 
wyzwanie i poszukiwać nowych tera-
pii, jak również zadbać o lepszą opie-
kę, jest zawsze pokrzepiająca. Dzień 
Chorób Rzadkich jest nie tylko dobrą 
okazją dla przeprowadzenia różnych 
akcji lecz również znakiem nadziei 
dla pacjentów” – powiedział Roger 
Wilson, prezes SPAEN, który sam jest 
chory na mięsaka. 

Troska o ludzi dotkniętych rzad-
kimi schorzeniami ma różne aspekty. 
Niektórzy pacjenci mają dostęp do le-
czenia, inni niestety nie. Jedni pacjenci 
są stosunkowo samowystarczalni pod-
czas gdy inni wymagają zróżnicowa-

nej pomocy (w tym fizycznej) i odpo-
wiedniego sprzętu. Pomoc może zatem 
obejmować specjalny sprzęt, fachowe 
konsultacje medyczne, fizjoterapię, 
opiekę społeczną, preparaty lecznicze, 
pomoc członkom rodziny chorego po-
przez organizację opieki zastępczej  
i wiele innych potrzeb. W większości 
przypadków opiekę nad dziećmi i do-
rosłymi cierpiącymi na rzadką chorobę 
sprawują członkowie ich rodzin. 

Dzień Chorób Rzadkich uwydatnia 
potrzebę zapewnienia wszystkim cho-
rym takiej opieki i zachęca do wspól-
nych działań w celu poprawy istnieją-
cej sytuacji. W Europie dostęp pacjen-
tów cierpiących na rzadkie schorzenia 
do opieki specjalistycznej poprawia się 
w kilku obszarach:

•	 kształtowanie polityki w celu 
poprawy dostępu do produktów leczni-
czych stosowanych w chorobach rzad-
kich

•	 wdrożenie i udoskonalenie 
dostępu do wyspecjalizowanej opieki 
społecznej dla pacjentów cierpiących 
na choroby rzadkie

•	 tworzenie ośrodków specja-
listycznych oraz europejskiej sieci 
ośrodków referencyjnych zapewniają-
cych specjalistyczną opiekę medyczną

•	 plany narodowe chorób rzad-
kich dla krajów członkowskich UE 
oraz innych krajów.

Różne oblicza opieki nad pacjentami 
cierpiącymi na rzadkie choroby uwypu-
klają jednocześnie potrzeby wszystkich 
pacjentów na całym świecie oraz ich ro-

dzin. Apelowanie na szczeblach lokal-
nych i międzynarodowych o poprawę 
życia pacjentów z rzadkimi schorzenia-
mi jest niezbędne.

Spojrzenie na rzadkie choroby  
z perspektywy międzynarodowej ma 
jeszcze jeden bardzo istotny aspekt ja-
kim jest przesłanie nadziei, skierowane 
do milionów chorych na rzadkie cho-
roby na całym świecie, że będą mogli 
pokonać swoją izolację dzięki szero-
kiej międzynarodowej sieci wzajemnej 
solidarności. W tym roku Dzień Cho-
rób Rzadkich zachęca nas do dalszego 
szukania sposobów skutecznej współ-
pracy w celu zapewnienia pacjentom 
wszelkiej potrzebnej im opieki.

„SPAEN skupia się m.in. na szcze-
gólnych potrzebach i wyzwaniach, 
przed jakimi stają pacjenci cierpiący 
na rzadkie choroby nowotworowe oraz 
ich rodziny. SPAEN bierze aktywny 
udział w Europejskiej wielostronnej 
inicjatywie Rare Cancers Europe ma-
jącej na celu sprostać wyzwaniom  
i zaproponować konkretne rozwiązania 
umożliwiające pokonanie przeszkód  
w obszarze rzadkich chorób nowotwo-
rowych, przed którymi codziennie stają 
pacjenci, lekarze, naukowcy, eksperci 
oraz przemysł farmaceutyczny” – po-
wiedział Markus Wartenberg, członek 
zarządu SPAEN.

SARCOMA PATIENTS EURONET
Tłum. Hanna Szachowska

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

Strona 

Obchodzony 4 lutego „Światowy 
Dzień Walki z Rakiem” stał się okazją 
do przeprowadzenia konferencji zor-

ganizowanej przez Radę Dyrektorów 
Publicznych Centrów Onkologii, jak 
również do inauguracji portalu inter-
netowego PubliczneCentraOnkologii.
pl, który ma stać się wizytówką 16 
publicznych pełnoprofilowych centrów 
onkologii. Dzięki temu zwiększy się 
dostęp dla chorych onkologicznie do 
kompleksowej wiedzy z zakresu moż-
liwości leczenia nowotworów. Współ-
praca wszystkich ośrodków w ramach 
projektu daje pacjentom możliwość 
zapoznania się z potencjałem diagno-
styczno-leczniczym Publicznych Cen-
trów Onkologii. To pierwsza taka ini-
cjatywa na terenie Polski.

Nasze Stowarzyszenie nawiązało 
współpracę z tym portalem, a na kon-
ferencji obecny był p. Piotr Fonrobert.

Tematem konferencji było funk-
cjonowanie 16 najważniejszych 
ośrodków onkologicznych w kraju, 
ich referencyjność, kierunek dalsze-
go rozwoju oraz konieczność wpro-
wadzenia zmian w celu zwiększenia 
dostępu do leczenia onkologicznego. 
W jej ramach odbyły się dwie debaty: 
„Publiczne Centra Onkologii – wy-
zwania organizacyjne i dostępność 
do leczenia” oraz „Referencyjność 
ośrodków onkologicznych – Wyzwa-
nia 2014”, w których udział wzię-
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li m.in. Wiceminister Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki, Prezes NFZ 
Marcin Pakulski, Konsultant Krajowy  
w dziedzinie Onkologii Klinicznej 
prof. Maciej Krzakowski, Prezes Elekt 
Polskiego Towarzystwa Onkologicz-
nego prof. Jacek Fijuth, Prezes Elekt 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii On-
kologicznej prof. Piotr Rutkowski, 
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej prof. Piotr Wy-
socki, Prezes Polskiej Unii Onkologii 
dr Janusz Meder. 

Obecni byli również Dyrektorzy 
Publicznych Centrów Onkologii. Dy-
rektor Centrum Onkologii - Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. 
Krzysztof Warzocha stwierdził, że 
prawdziwym problemem nie jest wyso-
kość środków przekazywanych na on-
kologię, które w ostatnich latach wzro-
sły czterokrotnie, lecz sposób ich wy-
korzystywania. Ośrodki onkologiczne 
konkurują ze sobą o większe pieniądze 
w ramach kontraktów z NFZ. Jest to 
konkurencja na wyniszczenie. Prefero-
wani są pacjenci, których leczenie nie 
jest kosztowne - dodał. Odnosząc się 
do kwestii ewentualnego zniesienia li-
mitów świadczeń w onkologii, Dyrek-
tor Instytutu ocenił, że trzeba się zasta-
nowić, czy nie powinno ono dotyczyć 
wyłącznie ośrodków wysokospecjali-
stycznych. 

Zdaniem dyrektora Centrum Onko-
logii w Bydgoszczy Zbigniewa Pawło-
wicza, zniesienie limitów świadczeń w 
całej onkologii nie jest możliwe - po-
winno być ono ograniczone jedynie do 
ośrodków zapewniających na wysokim 
poziomie leczenie kompleksowe. Pa-
włowicz, jako pierwszy szef Centrum 
Onkologii, podjął niedawno decyzję 
o uwolnieniu limitów świadczeń wy-
nikających z kontraktów na pierwszy 
kwartał 2014 r. Decyzja ta ma skrócić 
oczekiwanie na leczenie, dotyczy jed-
nak chorych z rozpoznaną już chorobą 
nowotworową.

P.o. prezesa NFZ Marcin Pakulski, 
mówiąc o kwestii limitowania świad-
czeń, podkreślał, że liczba pieniędzy, 
którą dysponuje Fundusz, jest ogra-
niczona. Dodał ponadto, że trzeba za-
gwarantować równy dostęp do świad-
czeń. – Liczy się nie rodzaj choroby, 
ale jej zaawansowanie, zagrożenie dla 
życia – stwierdził.

Podczas drugiej debaty w ramach 
konferencji poruszono m.in. kwestię 
czasu oczekiwania na wizytę u specja-
listy. Przewodniczący Rady Dyrekto-
rów dr Zbigniew Pawłowicz podkre-
ślił: „Jednym z istotnych wyzwań jest 
dostępność pacjenta do ośrodków on-
kologicznych, dlatego też kluczowym 
elementem jest ustalenie standardów 
czasu przyjęcia pacjenta na leczenie, 
które wpływa na podniesienie wskaź-
ników wyleczalności. Według wszyst-
kich dostępnych danych, chory na raka 
oczekuje na wizytę u onkologa średnio 
dwa miesiące. Jest to zdecydowanie za 
dużo czasu, gdyż decydujący jest mo-
ment od rozpoznania choroby do roz-
poczęcia leczenia” – mówił podczas 
konferencji. 

Podkreślił ponadto konieczność 
zaangażowania w profilaktykę i fi-
nansowanie badań profilaktycznych:  
„w roku 2015 poznamy nową ofertę 
płatnika w zakresie kontraktowania. 
Do tego czasu trzeba zastanowić się 
nad innym. Bez zaangażowania leka-
rza pierwszego kontaktu w profilakty-
kę i wpisania tych zadań do jego kon-
traktu, nie osiągniemy celu. Wydajemy 
ogromne pieniądze na spoty i zapro-
szenia na badania, na które zgłasza się 
ledwie kilkanaście procent Polaków”. 
Onkolog wspomniał również o braku 
specjalistów, szczególnie w zakresie 
radioterapii i chirurgii onkologicznej 
oraz braku ujednoliconych programów 
kształcenia studentów.

Z kolei przedstawiciel Minister-
stwa Zdrowia zwrócił uwagę na osią-
gane wyniki leczenia. Jego zdaniem, 
obecnie brakuje „otwartości ośrodków 
onkologicznych na publikowanie in-
formacji na temat osiąganych wyni-
ków leczenia”. Zapewnił ponadto, że 
w ministerstwie od blisko dwóch lat 
prowadzone są rozmowy, by podnieść 
efektywność świadczeń w leczeniu on-
kologicznym, m.in. w aspekcie działań 
doraźnych i budowaniu systemu efek-
tywnego dla pacjenta. Akcentował, że 
dziś leczenie zbyt mocno opiera się na 
leczeniu szpitalnym i trzeba przenieść 
część pacjentów do leczenia ambulato-
ryjnego.

W opinii Marcina Pakulskiego, p.o. 
prezesa NFZ, problemem jest nie tylko 
rozstrzygnięcie kwestii referencyjnoś-
ci. Płatnik ma jeszcze jeden dylemat do 

rozwiązania: równy dostęp do publicz-
nych środków – zarówno dla pacjen-
tów, jak i dla świadczeniodawców. 

- Kwota na świadczenia zdrowotne 
jest ograniczona i dzielona tak, by za-
gwarantować równy dostęp każdemu 
pacjentowi, nie tylko onkologicznemu. 
Czy zatem zasadne jest pytanie o znie-
sienie limitów w leczeniu w onkologii? 
Nie - odpowiedział prezes Pakulski. 
- Nie pytajmy, kiedy dostęp do lecze-
nia przestanie być limitowany, tylko 
kiedy stworzymy system, w którym 
preferencje w dostępie do pieniędzy 
publicznych będą mieć ci, którzy naj-
skuteczniej leczą. By taki system stwo-
rzyć, muszą powstać kryteria mierzą-
ce efektywność, jakość, skuteczność. 
Póki co jednak od płatnika wymaga się 
równego traktowania potencjalnych re-
alizatorów świadczeń zdrowotnych.

Pomysłodawcą i twórcą portalu 
PubliczneCentraOnkologii.pl jest To-
masz Tomaszewski, założyciel IRON-
team Sp. z o. o. Portal ma na celu udo-
stępnienie pacjentom wszelkich przy-
datnych informacji, w tym na temat 
konkretnych chorób nowotworowych, 
profilaktyki, badań diagnostycznych, 
istniejących sposobów leczenia. Za-
mieszczono tu także bazę danych or-
ganizacji pozarządowych, które wspie-
rają chorych oraz zaprezentowano  
14 wielospecjalistycznych centrów on-
kologii w celu ułatwienia pacjentom 
dokonania wyboru ośrodka. 

„Pacjent w centrum uwagi” to 
główne motto jakim kierowali się 
twórcy portalu. Zmagający się z cho-
roba pacjent często jest pozostawiony 
samemu sobie, poszukuje informacji 
na własna rękę – również w Internecie. 
Nowa inicjatywa na pomóc chorym w 
znalezieniu potrzebnych im informacji 
– rzetelnych, zrozumiałych i pożytecz-
nych.

Źródła: http://ironteam.pl/konferen-
cja-swiatowy-dzien-walki-z-rakiem/

http://www.rynekzdrowia.pl/
Serwis-Onkologia/Onkolodzy-propo-

nuja-zniesienie-limitow-swiadczen-
-ale-tylko-dla-wybranych-osrod-

kow,138045,1013.html
http://www.rynekzdrowia.pl/

Serwis-Onkologia/Onkolodzy-prob-
lemem-jest-nie-tyle-finansowanie-ile-
-organizacja-systemu,138050,1013,1.

html
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OŚRODKI REFERENCYJNE WARUNKIEM  
POPRAWY JAKOŚCI LECZENIA

Przy okazji tegorocznego Świato-
wego Dnia Walki z Rakiem ponownie 
pojawił się temat roli ośrodków refe-
rencyjnych w leczeniu chorób nowo-
tworowych 

Referencyjność oznacza koniecz-
ność konsultacji i/lub leczenia wy-
branych jednostek onkologicznych w 
ośrodkach dysponujących dużą wiedzą 
i doświadczeniem, jak również dostę-
pem do zaawansowanej diagnostyki 
i możliwości onkologicznego lecze-
nia skojarzonego. Szczegółowy plan 
usprawnienia funkcjonowania systemu 
leczenia chorób nowotworowych za-
proponowała Rada Dyrektorów Pub-
licznych Centrów Onkologii. Zgodnie 
z założeniami tego planu, działalność 
sieci onkologicznej miałby koordy-
nować Narodowy Instytut Onkologii 
i Hematologii, który opracowywałby 
standardy diagnostyczno-lecznicze 
dla pozostałych placówek onkologicz-
nych.

Prof. Piotr Rutkowski, kierownik 
Kliniki Nowotworów Tkanek Mięk-
kich, Kości i Czerniaków Centrum 
Onkologii-Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Warszawie oraz 
prezes-elekt Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej podkreślił, że 
tworzenie takich ośrodków to niezbęd-

ny krok, który w większości krajów 
UE, a także w Stanach Zjednoczonych, 
jest podstawą leczenia nowotworów, 
co obecnie nie jest możliwe bez zaan-
gażowania wielu specjalności medycz-
nych.

W Polsce brakuje formalnych za-
sad referencyjności, mimo że realnie 
istnieją ośrodki o bardzo dobrej reno-
mie, chociażby Centrum Onkologii–
Instytut w Warszawie – mówił prof. 
Rutkowski. Zwrócił też uwagę na fakt, 
że do kierowanej przez niego Kliniki 
Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości  
i Czerniaków ok. 40% chorych trafia 
po nieprawidłowym leczeniu wstęp-
nym, bez ustalenia wielospecjalistycz-
nego planu leczenia. 

Zdaniem onkologa, referencyjność 
można odnieść do dwóch sytuacji kli-
nicznych. Pierwsza dotyczy nowo-
tworów rzadkich, których częstość 
występowania jest bardzo niewiel-
ka, a stopień wiedzy specjalistycznej  
i umiejętności niezbędnych do ich le-
czenia bardzo wysoki. W związku  
z tym oczywiste jest, że ośrodków re-
ferencyjnych może być tylko kilka. 
Np. Holandia na 18 mln ludzi ma tylko  
5 ośrodków gdzie leczy się mięsaki. 
Polska też powinna podążać tym tro-
pem. Druga sytuacja dotyczy tego, że 
coraz więcej nowotworów „częstych”, 
jak np. rak piersi, rak płuc czy jelita 
grubego, od samego początku rów-
nież wymaga działań wielospecjali-
stycznych. W ośrodku referencyjnym 
powinien zatem być ustalony schemat 
leczenia wielospecjalistycznego, na-
tomiast miejsce jego realizacji może 
znajdować się zdecydowanie bliżej 
miejsca zamieszkania. 

Polskie Towarzystwo Chirurgii On-
kologicznej od dawna stoi na stanowi-
sku, że należy wprowadzać referencyj-
ność procedur stosowanych w przy-
padku poszczególnych nowotworów. 
Specjaliści podkreślają, że w leczeniu 
nowotworów rzadkich niezwykle waż-
na jest kompleksowość zarówno na 

poziomie diagnostyki jak i leczenia. 
W ich ocenie tylko leczenie za pomo-
cą kilku metod, na które składają się 
chemioterapia, operacje chirurgiczne, 
immunomodulacja, daje największe 
szanse wyleczenia.

Istnieją ponadto realne dowody 
na to, że referencyjność przekłada się 
na wyniki wyleczeń: chory leczony  
w ośrodku referencyjnym ma nawet 
o 20% większą szansę na wyleczenie. 
Co więcej, leczenie od początku pro-
wadzone w ośrodku referencyjnym 
sumarycznie jest tańsze. Dla mięsaków 
wyliczono, że koszt leczenia pacjenta 
leczonego wyjściowo w ośrodku re-
ferencyjnym jest niższy o 5 tys. euro. 
Stworzenie ośrodków referencyjnych 
pozwala zatem na uzyskanie lepszych 
wyników leczenia, a jednocześnie na 
ograniczenie kosztów leczenia.

Zdaniem prof. Rutkowskiego, 
obecnie można zauważyć coraz więcej 
zrozumienia dla konieczności wprowa-
dzenia zasady referencyjności. Działa-
nia zarówno specjalistycznych ośrod-
ków onkologicznych jak i opracowy-
wany obecnie przez kilka towarzystw 
naukowych Cancer Plan koncentruje 
się na tworzeniu ośrodków referen-
cyjnych. Pacjenci potrzebują fachowej 
konsultacji, a często się zdarza, że tra-
fiają do lekarza, który niekoniecznie 
się zajmuje danym nowotworem. Bio-
rąc pod uwagę coraz bardziej rozbudo-
waną wiedzę o poszczególnych nowo-
tworach, nie ma już onkologów, którzy 
byliby w stanie ogarnąć to wszystko. 
Konsultacja powinna być wielospe-
cjalistyczna, z udziałem co najmniej 
chirurga-onkologa klinicznego i onko-
loga-radioterapeuty. Warunkiem sku-
teczności procesu terapeutycznego jest 
wczesne postawienie diagnozy z za-
stosowaniem rozpoznania na poziomie 
biologii molekularnej, które możliwe 
jest tylko w ośrodku referencyjnym. 
Na tej podstawie może być wytyczony 
plan leczenia.

PACJENT - SYSTEM

Prof. Piotr Rutkowski
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Innowacyjne terapie onkologiczne 
umożliwiają uzyskanie wieloletnich 
remisji i zwiększenie przeżyć chorych. 
W jaki sposób to oczywiste korzyści 
przekładają się jednak na szanse pol-
skich pacjentów? Zdaniem specjali-
stów, w tej dziedzinie mamy jeszcze 
wiele do zrobienia.

Eksperci rozmawiali na ten temat 
21 lutego b.r. w ramach debaty PAP 
„Najbardziej oczekiwane terapie w on-
kologii”.

Prof. Maciej Krzakowski, konsul-
tant krajowy w dziedzinie onkologii 
klinicznej przypomniał, że istnieją-
ce programy lekowe nie zaspokajają 
wszystkich potrzeb, ale kwestia finan-
sowania nie jest jedyną tego przyczyną.

- Pamiętajmy, że pacjenci onkolo-
giczni stanowią bardzo zróżnicowaną 
grupę. Istnieje wiele czynników ro-
kowniczych, związanych z charaktery-
styką chorych, które nie są ujmowane 
w kryteriach badań klinicznych, stano-
wiących podstawę decyzji rejestracyj-
nych. Ponadto jest problem pacjentów,  
w przypadku których mamy do czynie-
nia z współwystępowaniem różnych no-
wotworów - mówił prof. Krzakowski.

- Na szczęście sprawy idą w dobrym 
kierunku, ponieważ tacy chorzy mają 
już szansę leczenia w różnych progra-
mach lekowych. Gdybym miał zero-je-
dynkowo ocenić dostępność do leczenia 
w ramach tych programów, na pewno 
byłbym bliżej jedynki niż zera, natural-
nie z całą świadomością, że nadal trzeba 
nad tym pracować - dodał ekspert.

Nowe leki w raku prostaty
- Tym bardziej, że wciąż docho-

dzą nowe leki, np. w raku gruczołu 
krokowego, w terapii którego nastąpił 
ogromny postęp. Przy obecnych moż-
liwościach leczenia nie bardzo można 
już mówić, że jest to choroba śmier-
telna, ale raczej przewlekła - zwrócił 
uwagę prof. Marek Sosnowski, kon-
sultant krajowy w dziedzinie urologii. 
- Najważniejsze pytanie brzmi: jeśli 
można uzyskać wieloletnie remisje i 
zwiększyć przeżycia chorych, to jak 

mogą skorzystać na tym polscy pa-
cjenci i czym dysponują (jeżeli chodzi  
o finansowanie) polscy lekarze? - pytał 
prof. Sosnowski.

Specjalista zaznaczył, że spośród 
obecnie rozpoznawanych nowotworów 
prostaty, ok. 30 proc. przypadków sta-
nowią postaci miejscowe zaawansowa-
ne, a ok. 5 proc. trudna do leczenia po-
stać przerzutowa. Istotnym czynnikiem 
warunkującym odpowiedź na leczenie 
jest jednak również agresywność biolo-
giczna nowotworu. Jeśli rak jest zabój-
cą, nie pomogą nawet najlepsze leki.

- Jeśli w przypadku hormono-
opornego nowotworu nie zadziałała 
standardowa chemioterapia, lekarze 
zostawali w zasadzie bez możliwo-
ści dalszego leczenia. Obecnie można 
wdrożyć leki celowane: abirateron lub 
podawanie kwasu zoledronowego przy 
przerzutach do kości, które bardzo po-
prawiają nie tylko jakość leczenia, ale 
także jakość życia pacjenta - wyjaśniał 
prof. Sosnowski.

Prof. Maciej Krzakowski przypo-
mniał, że testowanie nowej metody  
w onkologii zaczyna się zwykle w po-
staci najtrudniejszej, uogólnionej. Jeśli 
się sprawdzi, przechodzi się do testo-
wania w postaci wczesnej. Tak też było  
w przypadku octanu abirateronu. Dla-
tego obecnie zaczyna się procedura 
związana ze stosowaniem tego lecze-
nia u chorych nie poddawanych jeszcze 
chemioterapii. Zdaniem konsultanta, to 
słuszne podejście, ponieważ terapia 
octanem abirateronu jest ukierunko-
wana na określony enzym i określony 
szlak metaboliczny, co - w porównaniu 
z toksyczną chemioterapią standardo-
wą - stanowi ogromną wartość.

Prof. Krzakowski zaznaczył, że pa-
cjenci spełniający kryteria do takiego 
leczenia w ramach tego oraz innych 
programów lekowych, mogą liczyć na 
innowacyjną terapię.

- Wspomniane kryteria nie istnieją 
po to, aby ograniczać dostępność i ge-
nerować oszczędności. Chodzi o racjo-
nalność: w przypadku chorego, który 
wspomnianych kryteriów nie spełnia, 

efekty leczenia mogą być dalekie od 
oczekiwanych - mówił konsultant kra-
jowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Kto zapłaci za testy molekularne?
- Jeśli dostępność stanowi problem, 

to dzieje się tak na etapie testów mo-
lekularnych. Np. w przypadku 100 pa-
cjentów, z których każdy spełnia kry-
teria udziału w programie lekowym, 
należy wykonać wspomniane testy 
każdemu z nich, ale NFZ zapłaci tylko 
za ok. 20, tj. za osoby, które finalnie do 
programu się dostaną. I to jest istotna 
bariera, ponieważ dyrektorzy szpitali 
niezbyt chętnie zgadzają się na badania 
niekoniecznie skutkujące włączeniem 
pacjenta do programu - wskazywał 
prof. Krzakowski.

- Laboratoria molekularne są w Pol-
sce w pełni przygotowane do wykony-
wania swoich zadań. Ale ktoś musi za 
to zapłacić - stwierdziła prof. Barbara 
Pieńkowska-Grela, kierownik Pracow-
ni Genetyki Nowotworów w Centrum 
Onkologii - Instytucie im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Warszawie. - Próby 
płacenia za badania w ramach świad-
czeń odrębnie kontraktowanych nie 
zawsze są uwieńczone powodzeniem, 
ponieważ te kontrakty są zawarte na 
określone sumy i na określone ilości 
badań w klinice - dodała specjalistka.

Zwróciła także uwagę, że oprócz 
laboratoriów diagnostyki molekularnej 
działających przy instytutach i klini-
kach istnieją również jednostki komer-
cyjne, potencjał wydaje się zatem wy-
starczający. Brakuje jednak odpowied-
niego systemu certyfikowania, spraw-
dzania jakości badań. Tymczasem kon-
trola m. in. stosowanych odczynników 
i walidacji sprzętu jest niezbędna, aby 
uzyskać pewność, że wyniki badań są 
wiarygodne.

Zdaniem prof. Pieńkowskiej-Greli 
istnieje także konieczność grupowania 
tych procedur w ośrodkach referencyj-
nych. - Im większą liczbę badań wyko-
nuje laboratorium, tym większe zaufa-
nie można mieć do wyników - przeko-
nywała ekspertka.

DOSTĘPNOŚĆ INNOWACYJNYCH TERAPII  
W ONKOLOGII: TRZEBA NAD TYM POPRACOWAĆ
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DLACZEGO CZĘŚĆ PACJENTÓW  
Z GIST NIE OTRZYMUJE ŻADNEGO LECZENIA

Jednym z częstych pytań we wspól-
nocie GIST-owców jest pytanie o to 
dlaczego niektórzy pacjenci nie otrzy-
mują żadnych leków na GIST. Wycho-
dzi się z założenia, że niektóre osoby 
o niskim stopniu ryzyka nawrotu nie 
potrzebują Gliveku – co jest zgodne  
z prawdą, jakkolwiek istnieje szereg 
innych powodów, dla których pacjenci 
z GIST nie korzystają z żadnej terapii 
lekowej.

Podjęliśmy próbę ustalenia takich 
powodów i w tym celu przyjrzeliśmy 
się dokładnie istniejącym danym. Prze-
analizowano dane pochodzące z reje-
stru żyjących członków LRG, których 
dokumentacja wskazywała na aktualny 
brak leczenia. Do kalkulacji ryzyka 
wykorzystano zmodyfikowaną metodę 
Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH). 
W niektórych przypadkach brakowało 

wystarczającej informacji, która by po-
zwalała na określenie ryzyka, lub da-
nych na temat konkretnych powodów 
dla których leczenie zostało przerwane 
albo pacjent zaprzestał przyjmowania 
leków. Warto zaznaczyć, że wśród pa-
cjentów nie otrzymujących żadnej te-
rapii byli zarówno pacjenci wolni od 
nawrotu choroby jak i pacjenci po na-
wrocie. Dało się zauważyć, że pacjenci 
z rejestru LRG tworzą grupę wyższego 
ryzyka niż ogólnie populacja pacjen-
tów z GIST.

Tu zostaną przedstawione dwa róż-
ne spojrzenia na przeanalizowane dane. 
Najpierw skupiono się na określeniu 
ryzyka oraz statusu mutacyjnego jako 
czynników decydujących o terapii lub 
jej braku dla wszystkich 377 nie korzy-
stających z leczenia farmakologiczne-
go pacjentów w rejestrze, a następnie 

przedmiotem badania stały się powo-
dy, dla których leczenia nie wdrożono 
lub zaprzestano, z uwzględnieniem 
powodów podawanych przez samych 
pacjentów. W tym celu przebadano 
podgrupę 235 pacjentów, których dane 
okazały się najbardziej kompletne. 

Dane wszystkich żyjących pa-
cjentów pochodzące z rejestru LRG 

Z danych tych wyłania się pewien 
ciekawy obraz: okazuje się, że na to 
czy pacjent otrzymuje terapię lekową 
wpływ zasadniczo mają dwa czynni-
ki. Pierwszy z nich to stadium choroby 
oraz stopień ryzyka nawrotu. W myśl 
aktualnych wytycznych, np. NCCN 
czy ESMO, pacjenci o niższym stop-
niu ryzyka (w tym również z grupy 
średniego ryzyka) znacznie częściej 
nie korzystają z żadnej terapii lekowej 

NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI

Wiesława Kłos, wiceprezes NFZ, 
przypomniała, że aktualnie w Fundu-
szu trwa opracowywanie, w porozu-
mieniu z ministrem zdrowia, nowego 
modelu finansowania chemioterapii 
jako całości, jest to zatem właściwy 
moment, aby mówić o problemach wy-
magających rozwiązań.

Zaznaczyła również, że - mimo, iż 
Fundusz dysponuje w 2014 r. środkami 
finansowymi na poziomie ub.r. - to na 
programy lekowe przewidziano (w sto-
sunku do wykonania z 2013 r.) o 18 pkt. 
proc. więcej, na leki objęte programa-
mi lekowymi o 16,5 pkt. proc. więcej, 
na chemioterapię o blisko 14 pkt. proc. 
więcej, a na leki stosowane w chemiote-
rapii blisko 28 pkt. proc. więcej.

- Widzimy bardzo pozytywny trend: 
rośnie liczba pacjentów objętych pro-
gramami, ceny leków spadają. Maleją 
koszty leczenia, rośnie jego skutecz-
ność - podkreślała Wiesława Kłos.

Limitowanie świadczeń w onko-
logii

Wojciech Matusewicz, prezes 
AOTM, zwrócił uwagę, że przy wyda-

waniu rekomendacji Agencja kładzie 
coraz większy nacisk na skuteczność 
kliniczną leków, mimo wymogu efek-
tywności kosztowej.

Prezes AOTM podkreślił, że w cią-
gu ostatnich 2-3 lat, a w ostatnim roku 
w szczególnie dużym zakresie, Agen-
cja zajmuje się priorytetowo oceną in-
nowacyjnych terapii onkologicznych. 
W ub. r. wydała około 190 rekomenda-
cji, przy czym 1/3 dotyczyła procedur 
bądź leków onkologicznych.

Na brak geograficznej i czasowej 
równości w dostępie pacjentów do le-
czenia zwracał z kolei uwagę prof. Ra-
fał Dziadziuszko, konsultant krajowy 
w dziedzinie radioterapii.

- Jeśli chodzi o zniesienie limito-
wania świadczeń w onkologii, kierunki 
wskazywane przez środowisko onko-
logiczne umożliwiły nam przeprowa-
dzenie symulacji, czy system ochrony 
zdrowia będzie w stanie podołać temu 
zadaniu - wyjaśniała prezes Kłos.

- Istotne jest, czy dotyczy to wszyst-
kich świadczeń, czy wybranych oraz 
czy mówimy o wszystkich jednostkach, 
czy jedynie o ośrodkach o najwyższym 

poziomie referencyjnym. Wyniki wspo-
mnianej symulacji zostały już przekaza-
ne do resortu zdrowia. Obecnie trwają 
pomiędzy MZ i NFZ konsultacje do-
tyczące decyzji czy i w jakim zakresie 
możemy odejść od limitowania świad-
czeń w onkologii - dodała. 

- W przypadku geograficznych 
barier w dostępności do leczenia pa-
miętajmy, że NFZ nie dzieli środków 
pomiędzy województwa dowolnie, ale 
według obowiązującego algorytmu. 
Dzięki niemu różnica pomiędzy re-
gionami o najwyższej kwocie na oso-
bę ubezpieczoną,  a regionami, gdzie 
kwota ta była najniższa, spadła w cią-
gu ostatnich trzech lat z ponad 300 zł 
do niewiele ponad 100 zł. To oznacza, 
że algorytm spełnił swoje zadanie – 
stwierdziła Wiesława Kłos.

RYNEK ZDROWIA
24-02-2014

http://www.rynekzdrowia.pl/Ser-
wis-Onkologia/Dostepnosc-innowa-
cyjnych-terapii-w-onkologii-trzeba-
-nad-tym-popracowac,138599,1013.
html
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niż pacjenci z grupy wysokie-
go ryzyka bądź ci, u których 
wystąpiły przerzuty (tabela 1). 

Drugim czynnikiem de-
cydującym o zastosowaniu 
terapii jest status mutacyjny 
(tabela 2). Pacjenci, u których 
stwierdzono mutację w obrę-
bie PDGFRA lub GIST typu 
“wild” znacznie rzadziej kwa-
lifikują się do leczenia farma-
kologicznego. Wśród pacjentów 
z mutacją w obrębie PDGFRA 
ok. 2/3 ma mutację PDGFRA 
D842V, co oznacza oporność 
na większość znanych terapii. Z 
53 żyjących pacjentów, których 
diagnoza brzmiała „GIST pedia-
tryczny” lub „prawdopodobnie 
pediatryczny”, 32 (60%) oświad-
czyło, ze nie korzysta z jakiego-
kolwiek leczenia. Dla porównania, 
345 z 1037 (33%) żyjących pacjentów,  
u których zdiagnozowano GIST inny 
niż pediatryczny zgłosiło, że ostatnio 
nie korzystało z leczenia.

Co mówią pacjenci
Analizując 235 karty chorobowe  

z najbardziej kompletnymi dany-
mi ustaliliśmy 10 najbardziej rozpo-
wszechnionych powodów, dla których 
pacjenci z GIST nie korzystają z lecze-
nia farmakologicznego (lub jakiegokol-
wiek innego). Przytaczamy je poniżej.

1. Brak terapii po leczeniu ad-
juwantowym. W tej grupie wszyscy 
pacjenci zaprzestali leczenia po roku 
leczenia adjuwantowego lub po 3-5 
latach zalecanej terapii Glivekiem.  
W oparciu o dane diagnostyczne, 3 pa-
cjentów zaliczono do grupy niskiego 
ryzyka. 

2. Powody nieznane. Nie znamy 
powodów dla których w danej grupie 
pacjentów nie zaordynowano bądź za-
przestano leczenia. Żaden z tych pa-
cjentów nie został zakwalifikowany do 
grupy niskiego ryzyka. W wielu przy-
padkach w kartach zabrakło istotnych 
informacji (takich jak rozmiar i umiej-
scowienie guza, pękniecie guza czy in-
deks mitotyczny). 

3. Niskie ryzyko bądź nawrót 
choroby. Wszyscy pacjenci z tej grupy 
potwierdzili, że nie zażywali Gliveku 
w ramach leczenia adjuwantowego. 
Na podstawie zmodyfikowanych kry-
teriów NIH zaliczono ich do kategorii 

niskiego ryzyka, co mogło być powo-
dem braku terapii lekowej. 

4. Inne powody. Kilku pacjen-
tów podało przyczyny natury społecz-
no-ekonomicznej, takiej jak brak do-
stępu do leczenia lub brak środków fi-
nansowych na leki. Odnotowano kilka 
przypadków zaprzestania terapii leko-
wej ze względu na planowanie rodziny. 
Kilkoro pacjentów, których zdiagnozo-
wano w okresie ostatnich 6-12 miesię-
cy, nie podało informacji na temat le-
czenia farmakologicznego. Wszystkie 
przypadki należą do grupy średniego 
lub wysokiego ryzyka nawrotu. 

5. Współdecyzja. Na podsta-
wie notatek z obserwacji ustaliliśmy, 
że w niektórych przypadkach decyzję 
o leczeniu podjęto w wyniku dyskusji 
między lekarzem a pacjentem odnośnie 
rezygnacji z proponowanej terapii bądź 
też zmian w planowanym leczeniu.  
W większości takie dyskusje były wy-
nikiem decyzji pacjenta co do zaprze-
stania bądź zmiany leczenia. Więk-
szość tych przypadków zaliczała się do 
grupy wysokiego ryzyka nawrotu. Jest 
też prawdopodobne, że nie wszystkie 
przypadki współdecyzji zostały w jaki-
kolwiek sposób zarejestrowane. 

6. Skutki uboczne. Sytuacje,  
w których pacjenci jako powód za-
przestania terapii lekowej podali skutki 
uboczne, nie ograniczały się do stoso-
wania Gliveku czy Sutentu – wymie-
niono też inne preparaty lecznicze,  
a jeden z pacjentów oświadczył, że 
negatywne skutki interwencji chirur-

gicznej uniemożliwiły mu zażywanie 
jakichkolwiek leków. Wśród tych pa-
cjentów jedynie 4 znalazło w grupie 
niskiego ryzyka.

7. Operacja. Pacjenci lub za-
przestali terapii przed lub po operacji 
usunięcia guza. W większości przy-
padków chodziło o wstrzymanie lecze-
nia farmakologicznego na okres rekon-
walescencji.

8. Leczenie innego schorzenia. 
Na przestrzeni ostatnich 5 lat odnoto-
wano kilka doniesień o wystąpieniu  
u pacjenta innej choroby nowotwo-
rowej, zdiagnozowanej przed lub po 
tym jak u pacjenta stwierdzono GIST. 
Wówczas terapię GIST wstrzymano  
w celu wdrożenia terapii raka nerki, 
jelita czy trzustki. Wśród przyczyn re-
zygnacji z farmakologicznego leczenia 
GIST wymieniono też choroby nieon-
kologiczne, takie jak zakażenie miejsca 
operowanego, autoimmunologiсzne 
zapalenie wątroby, zapalenie uchył-
ków, zapalenie wyrostka robaczkowe-
go, zakażenie gronkowcem opornym 
na metycylinę, niewydolność nerek 
czy tętniak mózgu.

9. Mutacja. Pacjentów zgłasza-
jących typ mutacji jako powód braku 
terapii lekowej jest stosunkowo nie-
wiele. Rzadko też wymieniają muta-
cję oporną na działanie Gliveku jako 
przyczynę tego, że nie są leczeni Gli-
vekiem. Stoi to w sprzeczności z dany-
mi, które sugerują, że status mutacyjny 
odgrywa istotną rolę w ordynowaniu 
terapii lekowej. 
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NOWE TERAPIE W LECZENIU GIST: POSZUKIWANIE 
SKUTECZNYCH KOMBINACJI LEKOWYCH

10. Placebo. W rejestrze znaleź-
liśmy kilka udokumentowanych przy-
padków podawania placebo w trakcie 
badania klinicznego. Później żadne 
leczenie farmakologiczne nie zostało 
tym pacjentom zaordynowane. 

Podsumowanie
Jest wiele przyczyn, dla których 

pacjenci z GIST nie korzystają z żad-
nej terapii lekowej. Wśród tych przy-

czyn wymienić można: niskie ryzyko 
nawrotu choroby, brak terapii po ad-
juwantowym Gliveku, brak leczenia  
z powodu typu mutacji (słaba lub żad-
na odpowiedź na istniejące opcje tera-
peutyczne), planowanie rodziny/ciąża, 
rezygnacja z leczenia na rzecz opieki 
paliatywnej/hospicyjnej w zaawanso-
wanym stadium choroby (ok. 15% cho-
rych), nietolerancja leków lub zaprze-

stanie stosowania terapii lekowej dla 
GIST z powodu konieczności leczenia 
innego schorzenia, np. wtórnej choro-
by nowotworowej. 

Magda Sarnas
https://liferaftgroup.org/2013/12/

reasons-gisters-treatment/

Tłum. Hanna Szachowska

Przed 2000 rokiem jedyną skutecz-
ną formą leczenia zaawansowanych 
GIST-ów było leczenie operacyjne. 
Standardowa chemioterapia stosowa-
na w leczeniu mięsaków dawała jedy-
nie ok. 5% odpowiedzi oraz bardzo 
krótki odstęp czasowy między progre-
sją i/lub niepowodzeniem w leczeniu.  
W perspektywy czasu wydaje się, że 
tamte sposoby leczenia przynosiły wię-
cej szkody niż pożytku. 

Sytuacja ta uległa radykalnej zmia-
nie wraz z odkryciem aktywującej 
mutacji KIT w 1998 r. Dzięki temu  
w 2000 r. rozpoczęto badania klinicz-
ne nowej substancji leczniczej – ima-
tynibu, znanego obecnie jako Glivec. 
W ciągu kolejnych 13 lat opracowana 
terapia celowana zrewolucjonizowała 
leczenie GIST: wysoki odsetek odpo-
wiedzi na leczenie, umiarkowane skutki 
uboczne, działanie łagodzące gdy cho-
dzi o związane z guzem objawy - takie 
jak rozdęcie czy ból brzucha, ponadto 
stabilizacja choroby i poprawa w zakre-
sie przeżycia całkowitego. Obecnie sza-

cuje się, że czas przeżycia całkowitego 
wynosi od 5 do 7 lat dla nowozdiagno-
zowanych pacjentów GIST z przerzuta-
mi w czasie rozpoznania. Ponadto spora 
cześć (aczkolwiek mniejszość) pacjen-
tów z metastatycznym GIST cieszy się 
długotrwałą – nawet ponad 10-letnią – 
stabilizacją choroby.

Trzeba jednak zaznaczyć, że więk-
szość pacjentów chorych na GIST  
z przerzutami i leczonych imatynibem 
doświadcza nawrotu choroby w ciągu 
3 lat od rozpoczęcia leczenia. Analiza 
molekularna opornych na leczenie gu-
zów wykazała, że powodem tej oporno-
ści w większości przypadków są nabyte 
(wtórne) mutacje kinazowe. Imatynib, 
podobnie jak inne leki celowane, bloku-
je miejsce wiązania ATP kinaz tyrozy-
nowych KIT w celu zahamowania ich 
aktywności. Wtórne mutacje zakłócają 
lub całkowicie uniemożliwiają takie 
działanie imatynibu bądź innych tego 
typu leków. Można to sobie wyobra-
zić za pomocą modelu „zamek-klucz”, 
gdzie zamek to białko KIT a kluczem 
jest imatynib. Jeśli zmienimy zamek, 
klucz przestanie działać. Mutacje wtór-
ne są powodem większości przypadków 
oporności GIST-ów z mutacją w ek-
sonie 11 KIT. Mechanizmy oporności 
w przypadku pacjentów, u których nie 
występuje mutacja w obrębie KIT lub 
PDGFRA są bardziej zróżnicowane  
i skomplikowane, m.in. z tego powo-
du, że grupa ta obejmuje co najmniej  
10 różnych rodzajów GIST.

Sukces imatynibu jako leku pierw-
szego rzutu w połączeniu z odkryciem, 
że wiele GIST-ów opornych na ima-
tynib nadal zachowuje zależność od 
aktywności kinazowej KIT, doprowa-

dził do badań klinicznych nad innymi 
inhibitorami KIT. Do tej pory klinicz-
nie potwierdzona została skuteczność 
sunitynibu i regorafenibu, które zare-
jestrowano przez organy ds. nadzoru 
nad systemem opieki zdrowotnej (takie 
jak np. FDA - amerykańska Agencja 
ds. Żywności i Leków) we wskazaniu 
leczenia metastatycznych GIST-ów 
opornych na terapię. 

Po uzyskaniu wstępnych wyników 
terapii imatynibem badacze zaczęli się 
zastanawiać czy do uzyskania stabili-
zacji choroby konieczne jest ciągłe po-
dawanie leku. Wcześniej u pacjentów 
onkologicznych stosowano zazwyczaj 
leczenie przerywane – częściowo z po-
wodu toksyczności chemioterapii, jak 
również z braku dowodów na większą 
skuteczność leczenia ciągłego. Przed 
wynalezieniem imatynibu standardo-
wą opcją terapeutyczną w chorobach 
nowotworowych była chemioterapia 
w przypadku choroby resztkowej po 
zabiegu operacyjnym, np. u pacjentów 
z rakiem jelita lub piersi, oraz w cho-
robach o wysokiej wrażliwości na che-
mioterapię, jak np. ziarnica złośliwa 
(chłoniak Hodgkina). Dla większości 
pacjentów z przerzutową postacią cho-
roby nowotworowej wdrożenie che-
mioterapii nie miało charakteru lecze-
nia ciągłego i miało na celu zatrzyma-
nie progresji i/lub przedłużenie życia.

Naukowcy z French Sarcoma Group 
zorganizowali badanie mające usta-
lić taki sposób podawania imatynibu, 
który zapewni optymalną stabilizację 
choroby. Pacjentów odpowiadających 
na leczenie imatynibem przez dłuższy 
okres czasu (1, 3 lub 5 lat) przydzie-
lono losowo do grupy kontynuującej 
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przyjmowanie imatynibu bądź grupy 
w której leczenie wstrzymano i pod-
dano pacjentów ścisłej obserwacji. 
Głównym punktem końcowym zało-
żonym przez autorów badania było 
określenie skutków zaprzestania lecze-
nia w stosunku do kontynuowania pod 
względem kontroli choroby. Wyniki 
dla pacjentów biorących udział w ba-
daniu po 3 latach skutecznego leczenia 
imatynibem ilustruje poniższy wykres. 

Niebieska krzywa ukazuje wyniki 
po wstrzymaniu leczenia – w przecią-
gu roku jedynie 32% pacjentów nie 
doświadczyło wzrostu guza. Czerwona 
krzywa reprezentuje pacjentów konty-
nuujących leczenie imatynibem – po 
roku ponad 90% nadal odpowiada 
na imatynib (brak wzrostu guza). Za 
nawrót choroby pomimo dalszego le-
czenia odpowiada nabyta oporność na 
imatynib. 

Jak widać, prawie u wszystkich 
pacjentów, którzy przerwali terapię, 
w ciągu 1-2 lat wystąpił nawrót cho-
roby. Z drugiej strony, wśród pacjen-
tów zażywających imatynib bez prze-
rwy zaobserwowano znacznie dłuższy 
okres przeżycia bez nawrotu. Dane te 
potwierdzają korzyści ze stosowania 
ciągłego leczenia imatynibem oraz 
ukazują, że długoterminowa stabili-
zacja choroby nie oznacza eliminacji 
wszystkich komórek GIST z orga-
nizmu, gdyż guzy zaczynają rosnąć  
w ciągu kilku miesięcy po zaprzesta-
niu leczenia. 

Dwie krzywe przedstawione na 
rysunku ilustrują dwie sytuacje:  

1) szybki nawrót choroby (progresja)  
u pacjentów, którzy przerwali leczenie; 
2) powolna utrata kontroli nad guzem 
u pacjentów kontynuujących lecze-
nie, spowodowana rosnącą opornoś-
cią. Za powstanie oporności na lecze-
nie odpowiadają różne mechanizmy,  
w pierwszej kolejności rozwój wtór-
nych mutacji KIT. W przeciwieństwie 
do tego, nawrót choroby po wstrzyma-

niu imatynibu świadczy o jej przewle-
kłym charakterze – populacja komórek 
GIST wciąż istnieje, ale ich wzrost jest 
hamowany przez działanie imatynibu, 
co powoduje swoistą „hibernację” tych 
komórek. Niestety, komórki te nie giną 
i są zdolne do przetrwania, jak również 
do generowania wtórnych mutacji, 
wskutek czego powstają oporne na te-
rapię guzy.

Jakkolwiek mechanizmy będące 
u podłoża tych dwóch sposobów za-
chowania się komórek są różne, mają 
one jedną cechę wspólną: w obu przy-
padkach próba zablokowania szlaków 
sygnałowych KIT za pomocą leków 
celowanych nie skutkuje indukcją 
śmierci komórek nowotworowych.  
W przypadku GIST jako choroby 
przewlekłej, nawet całkowite zaha-
mowanie aktywności KIT nie spowo-
duje apoptozy – komórki wykorzy-
stają mechanizmy pozwalające im na 
przetrwanie. Podobnie gdy mówimy  
o nabytej oporności na leczenie, hamo-
wanie KIT przez substancje takie jak 
imatynib, sunitynib czy regorafenib 
jest niewystarczające do wywołania 
śmierci komórek guza, a w niektórych 

przypadkach nawet nie spowalnia tem-
pa jego wzrostu.

Wielu naukowców i specjalistów  
w dziedzinie GIST są zdania, że rozwią-
zaniem problemu może stać się zasto-
sowanie leczenia skojarzonego. Takie 
podejście pozwoliłoby na wykorzysta-
nie znanych już pozytywnych skutków 
blokady aktywności KIT w połączeniu 
z zablokowaniem szlaku sygnałowe-
go kluczowego dla przeżycia komórki 
nowotworowej. Priorytetowym celem 
naukowców zajmujących się GIST-em,  
w tym należących do zespołu badaw-
czego LRG, stało się znalezienie opty-
malnej kombinacji lekowej.

Żeby określić cele leczenia skoja-
rzonego można zastosować dwa po-
dejścia: wykorzystanie zdobytej już 
wiedzy do ustalenia nowych celów 
terapeutycznych bądź zastosowanie 
całkiem nowych pomysłów. W pierw-
szym przypadku za przykład może po-
służyć wypowiedź dr. Rubina, który  
w swoim niedawnym artykule zauwa-
żył, że KIT wykorzystuje głównie dwa 
szlaki sygnałowe – PI3K i MAPK. 
Oba te szlaki odgrywają ważną rolę 
w rozwoju GIST i oba są aktywowa-
ne przez KIT. Można je porównać do 
dwóch autostrad, którymi można wy-
jechać z miasta: jeśli jedna z nich jest 
zablokowana przez korek, można sko-
rzystać z drugiej. Komórki GIST po-
trafią znaleźć sposób na przywrócenie 
sygnalizacji wewnątrzkomórkowej.

Dr Rubin dostarczył dowodów na 
to, że połączenie inhibitora KIT z inhi-
bitorami szlaków sygnałowych MAPK 
i PI3K jako kombinacja lekowa było 
znacznie bardziej skuteczne niż terapia 
jedno- lub dwulekowa co wskazuje na 
zalety podejścia opartego na posiada-
nej już wiedzy na temat GIST. Ma ono 
jednak swoje ograniczenia: po pierw-
sze nie wiemy jeszcze wszystkiego  
o biologii GIST i nie znamy być może 
szlaków sygnałowych, których hamo-
wanie byłoby najbardziej skuteczne; 
po drugie niektóre ze szlaków sygna-
łowych istotna dla molekularnej GIST 
mogą nie być dobrym celem terapeu-
tycznym (np. czynniki transkrypcyjne 
w rodzaju ETV1).

Z drugiej strony, podejście przesie-
wowe wykorzystuje wiele technologii 
identyfikacji celów terapeutycznych, 
w tym takich, które nigdy wcześniej 
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W końcu mamy zimę. Na podwór-
ku siarczysty mróz i wieje zimny wiatr. 
Krajobraz jest piękny, ale straszny ze 
mnie zmarzluch i wolę podziwiać te 
widoki zza okna. Po pokoju roznosi się 
zapach świeżo zaparzonej herbaty z cy-
namonem. Na kolanach leży kot zwi-
nięty w kłębuszek, cichutko mruczy. 
Ogarnia mnie nostalgia za rodzinnym 
domem i beztroskim dzieciństwem.

Taka prawdziwa zima była niezwy-
kłą frajdą. Nie straszny był mróz czy 
śnieg i, jak to dzieci, specjalnie z ko-
leżankami wchodziłyśmy w najwięk-
sze zaspy, zapadałyśmy się po pas. 
Zjeżdżanie z górki na sankach albo na 
byle czym – to była zabawa! Mama nie 
mogła przywołać nas do domu, a kiedy 

już zmęczone, z rumianymi policzka-
mi wracałyśmy, to na rozgrzewkę do-
stawałyśmy ciepłe kakao i amoniacz-
ki – ciasteczka, które Mamusia piekła  
w ogromnych ilościach. Wkładała je do 
pudełka, a one czym dłużej leżały tym 
były smaczniejsze, rozpływały się w 
ustach. W domu mieliśmy piec chlebo-
wy i właśnie w nim Mama piekła różne 
smakołyki, ciasta i chleb. Były to nie-
powtarzalne smaki. Pieczenie chleba w 
domu ma w sobie jakąś magię. Teraz ja 
pracuję na wspomnienia – piekę chleb, 
ciasta, ciasteczka: amoniaczki, pier-
niczki, ale czy będą kiedyś smakowały 
jak u mojej mamy? Czy moi synowie 
odnajdą te smaki i dostrzegą w nich 
„szczyptę mojej miłości”?

Dużo czasu spędzałam z moją przy-
jaciółką Jadzią. Lubiłam kiedy przy-
chodziła do mnie wieczorami, wtedy 
z zapartym tchem słuchałyśmy opo-
wieści mojego Taty. Przekazom tym 
towarzyszyło wzruszenie i żal. W cza-
sie wojny Tatuś przebywał w obozie 
koncentracyjnym na terenie Francji. 
Opowiadał o morderczej pracy od świ-
tu do nocy. O życiu w ekstremalnych 
warunkach i niewyobrażalnym gło-
dzie. Determinacji i walce o przetrwa-
nie. Miał to szczęście, że jako jednemu  
z niewielu udało mu się zbiec. Po 
ucieczce na terenie Belgii zaciągnął 
się do 1 Dywizji Pancernej generała 
Stanisława Maczka. Mówił o okru-
cieństwach wojny, ale i o zabawnych 

nie były postrzegane jako istotne dla 
GIST-ów czy nowotworów w ogóle. 
Niektórzy członkowie Zespołu Badaw-
czego LRG wykorzystują wielkoskalo-
we badania przesiewowe w celu iden-
tyfikacji nowych szlaków sygnałowych 
i celów terapeutycznych dla GIST.

Zespół dra Jonathana Fletchera 
wykorzystuj interferencję RNA (meto-
dę hamowania syntezy białek) w celu 
systematycznego blokowania 11,194 
różnych białek w komórkach GIST. 
Przez połączenie interferencji RNA  
z terapią imatynibem udało się ziden-
tyfikować kilka nowych istotnych ście-
żek. Wstępnie wyniki badań weryfiku-
jących białko CDC37 jako cel terapeu-
tyczny zostały niedawno opublikowa-
ne (Marino-Enriquez et al.). Uzyskane 
wyniki pozwalają na uwydatnienie 
walorów podejścia przesiewowego: 
umożliwia ono znalezienie celów te-
rapeutycznych nie opartych na wcześ-
niejszej wiedzy o mechanizmach funk-
cjonowania komórek nowotworowych. 

Laboratorium dr Anette Duensing 
stosuje nieco odmienne podejście prze-
siewowe służące identyfikacji szla-
ków sygnałowych mogące stanowić –  
w połączeniu z inhibitorami KIT – 
nowe cele molekularne. 

Dr Brian Rubin prowadzi ponadto 
badania przesiewowe z wykorzysta-

niem istniejącej bazy leków przeciw-
nowotworowych (w tym inhibitorów 
kinaz) w celu znalezienia nowych me-
tod leczenia skojarzonego. Nowe, sku-
teczne terapie można odkryć poprzez 
badanie wielu istniejących substancji 
leczniczych oraz ich kombinacji.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
moje laboratorium również poczyni-
ło wysiłki w kierunku opracowania 
nowych strategii terapeutycznych dla 
GIST. W pracach udział wzięli wspo-
mniani już członkowie Zespołu Ba-
dawczego LRG, jak również dr Chris 
Corless, dr Dębiec-Rychter i dr Bauer. 
W ramach badań podjęto próbę przepro-
wadzenia sekwencjonowania wszyst-
kich genów w opornych na leczenie 
GIST-ach, żeby ustalić w jakich ścież-
kach sygnałowych zazwyczaj wystę-
pują mutacje - poza znanymi już muta-
cjami KIT. Tego typu badania generują 
terabajty danych, których nie sposób 
przeanalizować na zwykłym kompute-
rze, stąd muszą być przechowywane, 
przetwarzane i analizowane „w chmu-
rze”. Taka analiza trwa wiele miesięcy.

Ostatnio zastosowaliśmy nową 
metodologię do określenia szlaków 
sygnałowych kluczowych dla GIST. 
Poddajemy komórki GIST działaniu 
inhibitorów KIT i mierzymy zmiany 
w ekspresji genów za pomocą techniki 

RNA-Seq. Mamy nadzieje na opraco-
wanie nowych strategii terapeutycz-
nych obserwując modulacje szlaków 
sygnałowych przez inhibitory KIT. 
Udało nam się zidentyfikować kilka 
nowych szlaków dla których istnie-
ją już inhibitory. Badając te związki 
spodziewamy się znaleźć nowe kom-
binacje lekowe, które następnie można 
będzie przetestować w laboratoriach  
i badaniach klinicznych. Wstępne wy-
niki są obiecujące i sugerują, że jest 
to słuszne podejście, które zaowocuje 
określeniem nowych celów terapeu-
tycznych. 

Uważam, że leczenie skojarzone 
stanowi klucz do opracowania nowych 
i bardziej skutecznych terapii GIST. 
Zespół Badawczy LRG intensywnie 
pracuje nad opracowaniem nowych 
preparatów. Dzięki ścisłej współpracy 
możemy wspólnie korzystać z wyni-
ków badań poszczególnych grup, co 
przyczynia się do szybszego postępu. 
Naszym wspólnym celem jest sprawić, 
aby GIST stał się chorobą uleczalną,  
a praca zespołowa to najlepsza droga 
do tego celu.

Michael Heinrich
http://liferaftgroup.org/2013/12/

new-treatments-gist-finding-right-
combinations/

Tłum. Hanna Szachowska

PROZA ŻYCIA

LUDZIE PISZĄ
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historiach z żoł-
nierskiego ży-
cia. Wspomi-
nał przyjaciół 
poznanych w 
wojsku. Po de-
m o b i l i z a c j i 
większość z 
nich pozostała 
w Holandii, Bel-
gii, Szkocji. To 
była prawdziwa 
historia, różniła 
się od tej uczo-
nej wówczas  
w szkole. Roz-
pierała mnie 
duma kiedy słu-

chałam opowieści Taty. To cenne wspo-
mnienia. Z czasem niektóre bledną, 
rozmywają się. Dziś wiem, że dobrze 
było po raz kolejny usłyszeć tę samą 

historię. Żałuję jednak, że nie zawsze 
słuchałam dokładanie. O tak wiele rze-
czy chciałabym zapytać...

Obecnie życie wygląda inaczej niż 
za czasów mojego dzieciństwa. Cieszy 
mnie widok dzieci bawiących się na po-
dwórkach. Szczególnie teraz – w dobie 
komputerów, gier i telewizji. Dorośli są 
zabiegani, zapracowani. Brakuje czasu, 
a może i chęci na spotkania ze znajo-
mymi. Większość ludzi pochłonięta 
jest pracą, codziennymi obowiązkami. 
Każdy ma swoje problemy. Proza ży-
cia, którego tempo jest coraz szybsze. 
Dominują inne priorytety i wartości.

Myślę, że warto zatrzymać się na 
chwilę i zastanowić się czy w tej go-
nitwie nie przeoczyliśmy czegoś? Czy 
stać nas na uśmiech, na życzliwość? 
Czy doceniamy to co mamy – dom, ro-
dzinę, miłość, przyjaźń? Mam świado-
mość, że nie zawsze sprawy pilne wy-

dają się być najważniejszymi.
Skutki uboczne, które występują 

przy zażywaniu Sutentu są dokuczliwe. 
Niekiedy ból jest trudny do zniesienia,  
a najprostsza czynność jest prawdziwym 
wyzwaniem. Gdy po skończonej 
kolejnej dawce nabieram sił, to chcę 
szybko zapomnieć, że jestem chora. 
Nie potrzebuję wiele, radują mnie 
małe rzeczy. I te prozaiczne codzienne 
czynności, wyjście na spacer, czytanie 
czy słuchanie poezji śpiewanej. 
Niecierpliwie czekam na spotkania 
z przyjaciółkami, dla których bardzo 
lubię gotować, piec i przyjmować je  
w swoim domu. Są to nasze małe święta. 
Poważne i błahe rozmowy z rodziną 
podczas posiłków i niekrępujące 
wspólne milczenie.

Ewa Patalas
styczeń 2014r.

Oglądam w telewizji film o 13-let-
niej dziewczynce chorej na białaczkę. 
Jej walce o życie i ulubionej piłce noż-
nej. Właściwie łzy płyną mi bez prze-
rwy. Powinnam przestać się katować 
oglądaniem tego filmu, ale nie mogę. 
Boję się przyznać do myśli, które  
w podświadomości cisną mi się do 
głowy: czy przeżyje, czy zda egzami-
ny? Ale w mojej głowie kołaczą się 
jeszcze inne pytania nie dotyczące fil-
mu, życiowe... albo i nie.

Smutek ogarnia kiedy patrzę na 
przyjaciół dziewczynki. Niektórzy są 
już znudzeni chorobą koleżanki, bo nie 
może się zachowywać jak rówieśnicy - 
jest coraz słabsza, przerzut do mózgu. 
I zaczyna już brakować sił do dalszej 
walki .Rodzi się bunt przed badaniami, 
ulubiony lekarz goli wąsy i przestaje 
się uśmiechać.

I podczas meczu ukochanej piłki 
nożnej, który rozgrywają koledzy cho-
rej dziewczynki na szpitalnym boisku, 
urywa się jeden balonik i odlatuje hen 
do nieba.

Miłe akcenty tego filmu? Mecz 
toczy się dalej, trzeba skończyć to co 
się zaczęło bez względu na wszystko 
.A nasze życie to film o przemijaniu. 
Każdy z nas jest aktorem, raz bardziej, 
a raz mniej znanym. Nieważne czy 
jesteś zdrowy czy chory. Kiedy scho-
dzisz ze sceny oklaski milkną, a ludzie 
idą do domu, do swoich obowiązków. 
I może mówią że sztuka była ciekawa, 
albo nudna? Aktor dobrze grał, lub wy-
silał się zaledwie? 

Mogłam nie oglądać tego filmu. 
Wystarczyło nacisnąć pilota, wyłączyć 
telewizor, albo przełączyć na komedię. 
Ale to właśnie moja ciekawość nie po-

zwoliła mi tego zrobić. A nawet gdy-
bym nacisnęła przycisk na pilocie, nie 
zmieniłabym zakończenia filmu. O to 
zadbał autor i przeznaczenie jest takie 
a nie inne. I dobrze, że nie mamy na to 
żadnego wpływu. Nie można zmienić 
zakończenia.

Smutno jakoś dzisiaj. Nie mogę 
wyprostować zakrętu na którym obec-
nie się znajduję. Muszę go po prostu 
przejść, aby znów odnaleźć cos waż-
nego. Coś, co da mi dużo siły.

I wprowadzić w życie aforyzm 
Mari Dąbrowskiej „Śmiech, sen i na-
dzieja - to trzy rzeczy dane po to, aby 
osłodzić przykrości życia”.

 

Barbara Chojnowska

FILM O PRZEMIJANIU

Żegnamy Ich z Żalem I polecamy  Bogu.

Halina Głowacka

BarBara Piotrowska

krzysztof radocH 

Henryk JaGodziński

z przykroścIą Informujemy, Że odeszlI od nas:

Krzyż Czynu Bojowego 
Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie
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Zaistniała sytuacja chorobowa  
w większości przypadków wywołuje 
mniej lub bardziej ostre reakcje psy-
chiczne. Powody tego są oczywiste: każ-
da choroba, a w szczególności poważna, 
w taki czy inny sposób burzy ustalony 
porządek, powoduje rozmaite utrudnie-
nia, wywołuje w życiu pacjenta i jego 
najbliższych chaos, z którym niełatwo 
jest sobie poradzić. Pacjenci onkologicz-
ni takiego wstrząsu doświadczają szcze-
gólnie mocno. Już sama diagnoza jest dla 
nich traumatycznym przeżyciem wywie-
rającym tak silny wpływ na psychikę, 
że można nawet mówić o zespole stresu 
pourazowego w następstwie tego wyda-
rzenia. Dochodzi do głosu lęk o życie, 
często trudności materialne wskutek ut-
raty pracy, zaburzenie dotychczasowych 
ról społecznych. Kolejne źródła stresu 
to cały proces leczenia (często obejmu-
jący interwencję chirurgiczną i pobyt  

w szpitalu) wraz ze skutkami uboczny-
mi, niekiedy uporczywym bólem lub dy-
skomfortem fizycznym oraz radykalną 
zmianą dotychczasowego sposobu życia. 
Lęk i przygnębienie towarzyszące choro-
bie nowotworowej mogą prowadzić do 
depresji, nieumiejętności radzenia sobie 
z codziennymi czynnościami, dolegli-
wości psychosomatycznych, a nawet do 
prób samobójczych.

Obronną reakcją organizmu na stres 
jest adaptacja do nowych warunków.  
Z reguły człowiek próbuje dostosować 
się do zmieniającej się rzeczywistości, 
unikając dezorientacji i utraty kontroli 
nad sytuacją. Po pierwszej reakcji szo-
ku i niedowierzania, która towarzyszy 
rozpoznaniu choroby nowotworowej, 
psychiczny stan chorego po kilku tygo-
dniach się normalizuje. Pacjent zapo-
znaje się z planem leczenia i stopniowo 
„oswaja” chorobę. Niezmiernie istotne 

jest w tym okresie wsparcie rodziny  
i otoczenia. 

Problem pojawia się wtedy, gdy  
z jakichś powodów mechanizmy obron-
ne przestają działać i proces adaptacji nie 
postępuje. Do zaburzeń adaptacyjnych 
zalicza się stany lękowe i/lub depresyj-
ne. Inne zaburzenia psychiczne wystę-
pujące w wyniku reakcji na negatywne 
doświadczenie bądź też patologicznych 
zmian do jakich dochodzi pod wpływem 
postępującej choroby to zaburzenia świa-
domości, zaburzenia psychoorganiczne  
i psychotyczne. 

W 20-40% przypadków pacjenci 
onkologiczni odczuwają coś co można 
określić jako znaczny dyskomfort psy-
chiczny, znany w literaturze fachowej 
jako „dystres”, czyli długotrwały nega-
tywny stres będący przeciwieństwem 
tzw. stresu „pozytywnego” (eustres), 
który trwa krótko i mobilizuje do kon-

DYSKOMFORT PSYCHICZNY  
W PRZEBIEGU CHOROBY NOWOTWOROWEJ

NASZE ŻYCIE NASZE ZDROWIE
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5 jaj
1 szkl. mąki
3/4 szkl. cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
3 łyżki oleju
szczypta soli
około 1,5 kg jabłek
cynamon
2 cukry waniliowe

Białka oddzielamy od żółtek. Z bia-
łek ubijamy pianę, dodajemy cukier. 
Do białek dodaję szczyptę soli - szyb-
ciej się ubija. Gdy piana będzie sztyw-
na, dodajemy po jednym żółtku, olej. 
Następnie delikatnie mieszamy z mąką 
i proszkiem do pieczenia.

Jabłka obieramy, wydrążamy 
gniazda nasienne, kroimy na ósemki  
i układamy na dużej blaszce wyłożonej 
papierem do pieczenia. Posypujemy 
cukrem waniliowym i cynamonem.

Ciasto wylewamy na blachę z jabł- 

kami i wstawiamy do nagrzanego pie-
karnika. Pieczemy 30-40 minut w tem-
peraturze 170 st.

Gorące ciasto przykrywamy ście-
reczką i dużą deską do krojeni i prze-
wracamy papierem do góry. Delikatnie 
zdejmujemy papier i pomagając sobie 
ściereczką zwijamy (jabłkami do środ-
ka) od dłuższego boku w roladę. Zo-
stawiam w ściereczce do wystudzenia. 
Wówczas nie wyschnie i nie odkształci 
się. Można posypać cukrem pudrem.

Pycha!

struktywnego działania. Termin ten 
(ang. distress) został celowo użyty przez 
NCCN (National Cancer Center Network 
- Narodowa Sieć Referencyjnych Ośrod-
ków Onkologicznych) w celu uniknięcia 
tendencyjnych konotacji z określeniami 
w rodzaju „psychiatryczny”, „psycho-
logiczny” lub „emocjonalny”. W myśl 
sformułowanych przez NCCN wytycz-
nych, dyskomfort jakiego doświadczają 
pacjenci onkologiczni to „wieloczynni-
kowe nieprzyjemne doznanie emocjo-
nalne natury psychologicznej, społecznej 
bądź duchowej, które może mieć nega-
tywny wpływ na zdolność skutecznego 
radzenia sobie z choroba nowotworową, 
jej fizycznymi objawami oraz procesem 
terapeutycznym”. Tak zdefiniowany 
dystres obejmuje szeroka gamę doznań, 
począwszy od poczucia bezradności, 
smutku, niepokoju i lęku do bardzo po-
ważnych zaburzeń, takich jak depresja, 
panika, izolacja społeczna i egzystencjal-
na czy kryzys natury duchowej. 

Stopień dystresu zależy od wielu czyn-
ników, głównie od stopnia zaawansowania 
choroby (późne rozpoznanie zazwyczaj 
idzie w parze z gorszym rokowaniem), sy-
tuacji materialnej i sytuacji rodzinnej – psy-
choemocjonalny stan chorego, który nie 
może liczyć na wsparcie ze strony rodziny 
jest znacznie gorszy. 

Lekceważenie objawów dystresu 
prowadzi do wielu komplikacji, wśród 
których wymienić można trudności  
z określeniem i właściwym stosowaniem 
terapii przeciwnowotworowej, dodat-
kowe wizyty do specjalistów, dłuższe 
pobyty w szpitalu. Raport Instytutu Me-

dycyny (IOM) z 2007 r. podkreślił ko-
nieczność opieki psychospołecznej jako 
integralnej części opieki nad pacjentem 
onkologicznym. Wg raportu, zadaniem 
opieki psychospołecznej jest umożliwie-
nie pacjentom, ich rodzinom oraz opie-
kunom wdrożenia najlepszego leczenia 
jak również skutecznego radzenia sobie 
z psychologicznymi i socjologicznymi 
aspektami choroby i jej konsekwencji  
w trosce o lepszą jakość życia. 

Specjaliści powinni odpowiednio 
wcześnie rozpoznać niepokojące objawy 
i próbować im zaradzić. Do tego służy 
monitorowanie stanu pacjenta – zarówno 
w trakcie trwania choroby jak i po zakoń-
czeniu leczenia. Prostym i skutecznym 
narzędziem pomiaru stopnia dystresu jest 
tzw. Termometr Dystresu, zalecany przez 
Międzynarodowe Towarzystwo Psy-
choonkologiczne do badań przesiewo-
wych. Towarzyszy mu lista problemów 
ujętych w 5 kategoriach: problemy prak-
tyczne, rodzinne, emocjonalne, religijne/
duchowe, fizyczne. Pacjent ma określić 
stopień odczuwanego dystresu w skali od 
1 do 10. Jeśli poziom dystresu jest rów-
ny lub przekracza 4, mamy do czynienia  
z ostrym (ciężkim) dystresem, wymaga-
jącym interwencji specjalisty w takich 
dziedzinach jak psychoterapia, farmako-
terapia lub poradnictwo duchowe. W sy-
tuacji gdy poziom dystresu jest znaczny 
(3) lub umiarkowany (2) wskazane jest 
dodatkowe wsparcie psychospołeczne 
ze strony zespołu medycznego. W przy-
padku lekkiego dystresu (1) powinno 
wystarczyć wsparcie ze strony rodziny 
i przyjaciół. Istotne jest nie dopuścić do 

społecznej izolacji pacjenta, która może 
znacznie pogłębić dystres.

Badania przeprowadzone w ramach 
polskiej adaptacji TD wykazały, że wy-
nik równy lub większy od 4 uzyskało 
69,5% pacjentów. Wśród wymienionych 
problemów znalazły się problemy emo-
cjonalne (np. lęki, depresja, martwienie 
się), fizyczne (np. wygląd, zaparcia, bie-
gunka) i praktyczne (np. wychowywanie 
dziecka, praca, mieszkanie).

Wczesne rozpoznane i właściwa re-
akcja na objawy dystresu mogą znacznie 
podnieść skuteczność leczenia i ogólną 
jakość życia. Odpowiedni dobór środ-
ków zaradczych (poradnictwo, wsparcie 
psychospołeczne czy farmakoterapia) 
sprawia, że pacjent lepiej radzi sobie 
z bólem oraz ubocznymi skutkami le-
czenia, stosuje się do zaleceń lekarza 
prowadzącego, uczy się kontrolowania 
negatywnych stanów psychoemocjonal-
nych, wskutek czego obniża się poziom 
lęku i depresji, a pozytywne nastawienie 
usprawnia walkę z chorobą.
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EWA PATALAS POLECA:

NASZA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Rolada z jabłkami



Strona 

1/2 kg mąki
250 ml mleka
2 jaja
12 dag masła
3/4 szklanki cukru
5 dag świeżych drożdży
1/2 łyżeczki soli
szczypta gałki muszkatołowe
szczypta mielonego ziela angiel-

skiego
otarta skórka z połowy cytryny
można dodać bakalie

Robię rozczyn: drożdże rozcieram 
z 1 łyżką cukru, 1/3 szklanki ciepłego 
mleka i z 2 łyżkami mąki. Powinno 
mieć konsystencję gęstej śmietany. Od-
stawiam na 15 minut do wyrośnięcia.

Mąkę przesiewam do dużej mis-
ki, dodaję wyrośnięty rozczyn, jajka, 
pozostały cukier, mleko, przyprawy 
i sól. Na koniec dodaję przestudzone 
roztopione masło i skórkę z cytryny. 

Wyrabiam do momentu aż 
będzie elastyczne i delikatne 
(aksamitne). Jeśli się klei, to 
podsypuję mąką. Przykry-
wam ściereczką i pozosta-
wiam do wyrośnięcia na ok. 
pół godziny w ciepłym miej-
scu. Następnie wyjmuję ciasto  
i ponownie krótko wyrabiam, 
dzielę na 4 części i z każdej  
z nich formuję kule.

Formę na babkę (średnica 
22-24 cm) wykładam papie-
rem i układam kule obok sie-
bie. Pozostawiam do ponow-
nego wyrośnięcia na ok. 15 
minut. Przed pieczeniem sma-
ruję białkiem. Wstawiam bab-
kę do nagrzanego do 180*C 
piekarnika i piekę ok. 40 minut. Po 
upieczeniu wyjmuję babkę z piekarni-
ka, a po 10 minutach wyjmuję z forem-
ki i zostawiam do ostudzenia.

Ostudzone ciasto dekoruję lukrem 
cytrynowym.

Smacznego!

Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania i redagowania tekstów oraz zmiany ich tytułów.

„Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, 

radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki”.

Niech światło Zmartwychwstania, 

które niesie obietnicę wiecznego życia,

wypełni nasze serca pokojem, 

a radość Wielkiej Nocy pomaga nam 

w pokonywaniu codziennych trudności i kłopotów.

Wielkanocna babka drożdżowa
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