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Nie gaś światła nadziei!

GLIVEC W NOWEJ SZACIE

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 przyszłym roku,

przy okazji rocznego rozliczenia podatkowego.

Glivec – lek, któremu tyle zawdzię-
czamy, zmienia swe oblicze. Następuje 
to z dwóch zasadniczych powodów:

- dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europy, która w zakresie 
zapobiegania fałszowaniu produktów 
leczniczych zobowiązuje producentów 
leków do oznakowania ich produktów 
w sposób umożliwiający identyfikację 
autentyczności;

- możliwość stosowania Gliveku 
w dwóch różnych wskazaniach tera-
peutycznych, z których jedno (GIST) 
jest refundowane przez NFZ w ramach 
programu lekowego, a drugie (PBS) w 
ramach chemioterapii standardowej. 
Zmiany wyglądu opakowania leku 
Glivec obowiązujące od dnia 1 lipca 
2014 r. zostały przedstawione na ry-
sunku.

Kolejna zmiana dotyczy zawarto-
ści opakowań (zmiana w liczbie table-
tek w opakowaniu 400 mg i 100 mg) 
wynikająca z dostępności leku Glivec  
w dwóch różnych kategoriach refunda-
cyjnych:

•	 dotychczasowe opakowanie 
30 tabletek po 400 mg zostanie za-
stąpione opakowaniem zawierającym  
90 tabletek;

•	 60-tabletkowe opakowania 
zawierające tabletki 100-miligramowe 
zostaną w przyszłości zastąpione opa-
kowaniami zawierającymi 120 table-
tek. 

O ile z pierwszą z tych zmian mo-
żemy zetknąć się juz od 1 lipca br., 
to zmiany opakowań z tabletkami  

w dawce 100 mg możemy spodziewać 
się nieco później. 

Oczywiście o wszelkich zmianach 
będziemy informować na naszej stronie 
internetowej lub na Facebooku (www.
gist.pl; https://www.facebook.com/
pages/Stowarzyszenie-Pomocy-Cho-
rym-na-GIST/106737746078375.)
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NEW HORIZONS GIST 2014:
SPOTKANIE W SZWAJCARII

W dniach 14-17 maja br. w Rüschli-
kon w Szwajcarii odbyła się dorocz-
na konferencja New Horizons GIST, 
w której udział wzięło 86 delegatów  
z różnych krajów świata – w tym rów-
nież nasz Prezes, 
Piotr Fonrobert. 
G o s p o d a r z e m 
spotkania było 
S z w a j c a r s k i e 
Stowarzyszenie 
GIST, reprezen-
towane przez 
Helgę Meier  
i Martina Wett-
steina, przy 
poparciu nie-
mieckiego Das 
Lebenhaus i Sar-
coma Patient Eu-
roNet (SPAEN). 

W spotkaniu uczestniczyło 44 re-
prezentantów z 28 krajów i 30 organi-
zacji pacjenckich, 12 ekspertów GIST 
o międzynarodowej renomie oraz  
12 przedstawicieli sektora opieki zdro-
wotnej.

Organizatorzy z radością powi-
tali przedstawicieli organizacji pa-
cjenckich – tych z ponad 10-letnim 
doświadczeniem, jak również nowicju-
szy, m.in. z Indii i Chin.

GIST to rzadki nowotwór zalicza-
jący się do mięsaków i umiejscowio-
ny w przewodzie pokarmowym, a jego 
diagnostyka ma dopiero kilkunastolet-
nią historię. GIST powstaje głównie w 
obrębie żołądka i jelicie cienkim. Guzy 
znacznie rzadziej występują w obrębie 
odbytu, dwunastnicy i przełyku, a ok. 
połowy pacjentów w chwili diagnozy 
znajduje się już w dość zaawansowa-
nym stadium choroby i ma przerzuty 
do innych narządów. Jak szacują eks-
perci, w Szwajcarii co roku odnotowu-
je się ok. 120 nowych zachorowań. 

Konferencja New Horizons to 
ważne wydarzenie, dające okazję 
przedstawicielom światowej wspólno-
ty GIST-owskiej do spotkania się ze 
sobą oraz czołowymi specjalistami w 

tej dziedzinie, możliwość dostępu do 
najnowszych informacji medycznych 
oraz do dzielenia się najlepszymi prak-
tykami w zakresie wspierania pacjen-
tów. Taka formuła spotkania pozwala  
na znalezienie skutecznych sposobów 
na zacieśnienie współpracy z lekarza-
mi i przedstawicielami przemysłu far-
maceutycznego, aby skierować wspól-
ne wysiłki na wdrażanie praktycznych 
rozwiązań dla pacjentów z GIST – za-
równo w sferze jakości leczenia jak  
i jakości życia. 

14go maja Maria Dębiec-Rychter 
z Belgii rozpoczęła sesję wstępną od-
czytem na temat rozumienia biologii 
nowotworów, w tym GIST. Następ-
nie Roger Stupp ze Szwajcarii, prezes 
EORTC, wystąpił z prezentacją obec-
nego stanu badań nad chorobą nowo-
tworową w Europie. 

Część oficjalną konferencji zainau-
gurowali następnego dnia Stefan Dirn-
hofer i Michael Montemurro (Szwajca-
ria) – na temat ich wystąpienia złożyły 

się wprowadzenie oraz podstawowe 
informacje dotyczące GIST i jego diag-
nostyki. Po tym wprowadzeniu głos 
oddano Alessandro Gronchi (Włochy) 
i Heikki Joensuu (Finlandia), uznanym 
ekspertom w dziedzinie GIST, którzy 
mówili o pierwotnych guzach opera-
cyjnych. Z kolei temat leków gene-
rycznych w onkologii poruszył David 
Josephy (Kanada), wyjaśniając skom-
plikowany proces powstawania prze-
ciwnowotworowego leku doustnego. 

W kolejnym dniu obrad Peter Re-
ichardt (Niemcy), Heikki Joensuu 
(Finlandia), Sylvie Bonvalot (Francja) 
oraz Jonathan Fletcher (USA) omówi-
li GIST metastatyczny i jego progresję 
w trakcie terapii lekowej, po czym Pa-
olo Casali (Włochy), Peter Reichardt 
(Niemcy) i Markus Wartenberg (Niem-
cy) wystąpili z odczytem na temat 
aspektów jakości diagnozy i leczenia. 
Na zakończenie Anna Wagstaff (Wiel-
ka Brytania) poruszyła temat współ-
pracy z mediami i komunikacji z dzien-
nikarzami. 

W ostatnim dniu o aktualnym sta-
nie badań nad GIST-em mówili Jonat-
han Fletcher (USA) i Sebastian Bauer 
(Niemcy), a prezentacje projektów 
realizowanych przez organizacje pa-
cjenckie z 6 różnych krajów miały na 
celu rozpowszechnienie najlepszych 
praktyk.

Światowa wspólnota GIST przygo-
towuje obecnie wszechstronne sprawo-
zdanie z tej konferencji.

Tłum. Hanna Szachowska

Źródło: http://www.sarcoma-
-patients.eu/index.php/group-locator/

europe-member-list/28-spaen/
home/252-new-horizons-gist-2014-

-gist-patient-group-leaders-from-aro-
und-the-globe-welcomed-2014-in-

-switzerland
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13 lipca b.r. ogłoszono z inicjaty-
wy Life Raft Group Dniem Wiedzy  
o GIST, którego celem jest zwrócenie 
uwagi na tę chorobę. Mimo że to rzadki 
nowotwór, co roku tylko w USA odno-
towuje się 5 tys. zachorowań, a wiele 

osób wciąż nie ma dostępu do niezbęd-
nej informacji. Dlatego też szeroko 
zakrojona działalność edukacyjna ma 
spowodować, 
by wiedza na 
temat GIST nie 

była tak rzadko spotykana, jak sama 
choroba. 

LRG zwróciła się również  
z apelem do światowej społeczno-
ści GIST-owej o wsparcie kampanii 
mającej na celu zebranie 200 tys. do-
larów na badania związane z GIST.  
W ramach kampanii postanowiono 
podjąć się pobicia rekordu Guinessa 
w kategorii największej na świecie 
wystawy papierowych łódek – zbie-
ramy aż 20.000! 

W składanie pomarańczowych  
i niebieskich (w kolorach GIST-owe-
go logo) łódeczek zaangażowali się 
GIST-owcy na wszystkich kontynen-
tach. Także nasze Stowarzyszenie 
wzięło czynny udział w tej akcji: zdo-
łaliśmy wyprodukować 1.500 łóde-
czek, które zostaną wysłane do USA. 

ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY O GIST

Life Raft Group, wspólnie z Bay-
er HealthCare, wydała następujące 
oświadczenie:

„W ramach kampanii edukacyjnej 
mającej na celu szerzenie wiedzy na 
temat nowotworów podścieliska prze-
wodu pokarmowego (GIST), amery-
kańska Life Raft Group – stowarzy-
szenie wspierające pacjentów z GIST  
w USA – ogłasza 13 lipca 2014 świato-
wym Dniem Wiedzy o GIST. Wśród 
podjętych działań pierwszoplanowe 
jest podjecie wyzwania pobicia re-
kordu Guinessa w największej liczbie 
papierowych łódeczek. Jest to twórczy  
i głęboko symboliczny sposób ukaza-
nia pacjentom z GIST oraz ich opieku-
nom, że nie są sami: inni również płyną 
tą sama łodzią, towarzysząc im w ich 
zmaganiach. Life Raft Group zaprosiła 

wszystkich do 
wzięcia udziału 
w tym wydarze-
niu – szczegóły 
podano na stro-
nie www.gista-
warenessday.
org.

„Zachęcając 
ludzi na całym 
świecie do udziału w składaniu papie-
rowych łódeczek pragniemy pokazać 
globalny zasięg wsparcia obejmującego 
osoby chore na GIST – rzadki rodzaj no-
wotworu” – powiedział Norman Scher-
zer, dyrektor wykonawczy LRG. „Im 
bardziej rozpowszechniona będzie wie-
dza na temat tego schorzenia, tym wię-
cej programów badawczych będziemy 
w stanie uruchomić, co przyczyni się do 

poprawy diagnostyki GIST i sprawi, że 
więcej ludzi otrzyma szansę na wylecze-
nie”. 

Datę 13 lipca wybrano z dwóch po-
wodów: po pierwsze, lipiec jest miesią-
cem Wiedzy o Mięsakach, a GIST to 
najczęściej spotykana postać mięsaka 
występującego w obrębie przewodu po-
karmowego. Po drugie, w USA rocznie 
diagnozuje się GIST u ok. 5 tys. osób, co 
daje średnio 13 zachorowań dziennie.

„Wykryto u mnie GIST ok. 3 lat 
temu, po tym jak w podbrzuszu wyczu-
łam podejrzany guz. Początkowo nie 
przejęłam się tym zbytnio – czułam się 
młodo i zdrowo, ale rodzina nalegała, 
żeby zrobić badania. Cieszę się, że ich 
posłuchałam” – mówi aktorka komedio-
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wa Maureen „Mo” Collins. „Ludziom 
takim jak ja, u których zdiagnozowano 
GIST, serdecznie radzę być dobrej myśli 
– w moim przypadku pozytywne myśle-
nie bardzo mi pomogło”. 

„Firma Bayer, w ramach swego 
trwałego zaangażowania w życie spo-
łeczności GIST, popiera owocną dzia-
łalność Life Raft Group na rzecz pa-
cjentów z GIST oraz ich opiekunów” 
– powiedział Joseph Germino, wice-

prezes Bayer HealthCare 
ds. medycznych. „Poprzez 
ten dzień szerzenia wiedzy o 
GSIT pragniemy uwydatnić 
potrzebę trwałych postępów 
w leczeniu chorób nowo-
tworowych”. 

13 lipca związane  
z Dniem Wiedzy o GIST im-
prezy obejmujące atrakcje 
dla całych rodzin odbędą się 
w różnych miastach USA. 
Również w innych krajach 

grupy pacjenckie organizują spotkania, 
wyrażając w ten sposób wsparcie mię-
dzynarodowej solidarności GIST-ów-
ców”.

https://liferaftgroup.org/2014/07/
gist-awareness-day-highlighted-in-

-new-press-release/ 

ASCO 2014

Na tegorocznym, 50. już, spotkaniu 
ASCO w Chicago aż 5 sesji poświęco-
no mięsakom i GIST-om w szczegól-
ności. Gdy chodzi o GIST, podkreślo-
no, że po 14 latach, które minęły od 
pierwszego zastosowania imatynibu, 
leczenie celowane nadal pozostaje  
w czołówce rozwiązań terapeutycz-
nych. 

Z wypełnionego przez 109 amery-
kańskich onkologów kwestionariusza 

wynika, że ryzyko nawrotu zaniżono  
w 1/3 wszystkich przypadków oraz w 
połowie przypadków w grupie wyso-
kiego ryzyka (Guerin et al., abstract 
10545). Największe rozbieżności po-
między szacowanym a realnym ryzy-
kiem nawrotu odnotowano w grupie 
GIST-ów umiejscowionych w żołąd-
ku, o rozmiarze 5-10 cm oraz indeksie 
mitotycznym 6-10 mitoz na 50 HPF. 
Konsekwencją nieprawidłowej oceny 

ryzyka było niedostateczne leczenie 
pacjentów (mniej niż 3 lata leczenia 
adjuwantowego) i częstsze nawroty niż 
w przypadkach właściwej oceny ryzy-
ka i zastosowania optymalnego lecze-
nia. Nadal jednak optymalny okres le-
czenia imatynibem pozostaje nieznany, 
gdyż trzyletnie leczenie adjuwantowe 
jedynie opóźnia progresje, a nie jej za-
pobiega.

NAUKOWCY I LEKARZE W WALCE Z NOWOTWORAMI
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Analiza 692 przypadków CD117(+) 

GIST operowanych w Polsce (Rut-
kowski et al., abstract 10517) w latach 
1999-2009 pod kątem czasu przeży-
cia wolnego od nawrotu (PFS) i czasu 
przeżycia ogólnego (OS), z uwzględ-
nieniem istniejących klasyfikacji ry-
zyka, wykazała, że do negatywnych 
czynników prognostycznych gdy cho-
dzi o PFS należą: płeć męska, indeks 
mitotyczny 5-10/50 i >10/50 HPF 
(p<0.001), rozmiar guza pierwotnego 
5-10 cm i >10 cm (p<0.001), umiej-
scowienie poza żołądkiem (p<0.001), 
resekcja R1 lub pęknięcie guza 
(p<0.001), obecność delecji w eksonie 
11 KIT 557_558 lub mutacji w eksonie 
9 KIT (p=0.009). Dla OS określono 
następujące negatywne czynniki pro-
gnostyczne: wiek <40 (p=0.045), in-
deks mitotyczny 5-10/50 i >10/50 HPF 
(p<0.001), rozmiar guza pierwotnego 
5-10 cm i >10 cm (p<0.001), resek-
cja R1 lub pęknięcie guza (p<0.001). 
Wyciągnięto wnioski, że w ocenie ry-
zyka nawrotu istotną rolę odgrywa sta-
tus mutacyjny, szczególnie w grupach 
średniego ryzyka. 

Przedstawiono również doniesienie 
o miRNA (małe cząsteczki RNA zdol-
ne do regulacji ekspresji genowej) jako 
potencjalnych narzędziach umożliwia-
jących określenie nowych kategorii 
grup ryzyka: hiszpańskie badania (Lo-
pez-Guerrero, Cuadra-Urteaga et al., 
abstract 10514) wykazały, że GIST-y 
w których występuje zaburzenie eks-
presji mir-550 i let-7 lub miR-196 mają 
większą tendencję do nawrotów. 

Temat wtórnych mutacji pojawił się 
m.in. w niemieckim badaniu (Hohen-
berger et al., abstract 10518) z udzia-
łem 58 pacjentów z GIST po zabiegu 
chirurgicznym w kontekście progresji, 
leczonych imatynibem lub innymi in-
hibitorami kinazy. W swej przeważa-
jącej większości są to mutacje punkto-
we (90%), najczęściej w kodonie 654 
eksonu 13 i kodonów 820-822 eksonu  
17 KIT. Wtórne mutacje w eksonie  
13 zaobserwowano wyłącznie w GIST-
ach z początkową mutacją w ekso-
nie 11 KIT. Wydaje się, że pierwot-
ne umiejscowienie guza ma związek  
z rodzajem wtórnej mutacji – mutacje 

w obrębie eksonu 17 KIT częściej wy-
stępują w przypadku GIST-ów wywo-
dzących się spoza żołądka.

Czy wybór leczenia GIST-ów po 
wtórnej oporności na imatynib można 
traktować jako konsekwencję umiej-
scowienia pierwotnego guza bądź typu 
wtórnej mutacji? Jeśli istnieje taka 
zależność, to sunitynib należy stoso-
wać w przypadku wtórnych mutacji 
w eksonach 13 i 14 KIT (pierwotna 
mutacja zazwyczaj w eksonie 11, pier-
wotna lokalizacja w obrębie żołądka), 
regorafenib jako lek drugiego rzutu  
w przypadku GIST-ów zlokalizowa-
nych poza obrębem żołądka, i ewentu-
alnie ponatynib – o ile zostanie w przy-
szłości uznany za odpowiedni środek 
terapeutyczny w leczeniu GIST.

Ponatynib – silny inhibitor BCR-
-ABL stosowany obecnie w leczeniu 
CML – może być kolejnym preparatem 
w terapii GIST, o skuteczności porów-
nywalnej do imatynibu i sunitynibu 
(Heinrich et al., ASCO 2013, abstract 
10509). Wykazuje aktywność w przy-
padku większości mutacji wtórnych 
powstałych w trakcie wcześniejszego 
leczenia. Badania wykazały korzyści 
kliniczne po 4 miesiącach stosowa-
nia ponatynibu u pacjentów z mutacją 
pierwotną w eksonie 11. Problematycz-
na jest jednak toksyczność tego leku – 
powodował liczne działania uboczne 
(takie jak wysypka, przewlekłe zmę-
czenie, bóle głowy, bóle mięśniowe), 
a pod koniec 2013 r. FDA wstrzymała 
badanie kliniczne ze względu na ros-
nącą liczbę toksycznych powikłań ze 
strony układu krążenia zaobserwowa-
nych w fazie blastycznej przewlekłej 
białaczki szpikowej. Z drugiej strony 
zauważono też, że ponatynib przejawia 
większą toksyczność w przypadku pa-
cjentów z CML i mniejszą w populacji 
chorych na GIST.

Inne badane preparaty potencjal-
nie skutecznie w leczeniu GIST-ów 
to Linsitynib, Crenolanib i Dovity-
nib, z których pierwszy może znaleźć 
zastosowanie w leczeniu GIST-ów 
typu „wild”, w których nie występują 
mutacje KIT i PDGFRa. Crenolanib 
z kolei wykazał się skutecznością w 
stosunku do mutacji D842V, niewraż-

liwej na imatynib, a dovitinib to silny 
wielokinazowy inhibitor, dla którego 
analiza markerów biologicznych przed 
i po terapii wykazała (C Yoo et al., 
abstract 10550), że pomimo znaczące-
go wzrostu poziomu licznych cytokin 
(IL8, FGF23, VEGF, VEGF-A, PIGF), 
wskaźnik PFS wśród badanych pacjen-
tów jest wyższy jedynie w przypadku 
zmniejszenia stężenia rozpuszczalnego 
receptora VEGFR2.

GIST-y wywodzące się z jelita cien-
kiego często dają objawy w czasie ich 
rozpoznania (90%), częściej charak-
teryzują je natychmiastowe przerzuty 
(26%) – zazwyczaj do jamy brzusznej, 
a nie do wątroby jak inne GIST-y – 
podczas gdy wewnątrzguzowe zwap-
nienie (22%) stanowi pozytywny czyn-
nik rokowniczy (Baheti et al., abstract 
10547) 

Jak pokazują badania przeprowa-
dzone w Dana Farber Institute (Bo-
ston), ryzyko nawrotu można progno-
zować również bez znajomości statusu 
mutacyjnego, na podstawie analizy ska-
nu CT: 78% jeśli guz ma ponad 10 cm, 
60% w przypadku nierównej krawędzi 
(10% jeśli nie) i 45% jeśli występuje 
duże zagęszczenie wokół guza (vs 8%). 
Te trzy parametry stanowią trzy nieza-
leżne czynniki prognostyczne (O’Neill 
et al., abstract 10548).

Ponownie potwierdzono znany już 
uprzednio fakt występowania po ja-
kimś czasie kolejnych nowotworów 
złośliwych w populacji pacjentów  
z GIST, w tym: raka jelita grubego, 
piersi, nerki, pęcherza moczowego, 
przełyku, trzustki. W 60% przypadków 
odstęp pomiędzy rozpoznaniem GIST 
a diagnozą wtórnej choroby nowotwo-
rowej wynosił 53 miesiące (Estival et 
al., abstract 10552).

Niniejszy materiał opracowano na 
podstawie raportu Soft Tissue Sarcoma 

and Gastro Intestinal Stromal Tumo-
urs (GIST), ASCO 2014 - Chicago 

(USA) 
autorstwa Dr. Le Cesne, Institut 

Gustave Roussy, Villejuif, Francja

Opracowanie i tłumaczenie: 
Hanna Szachowska
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NOWE BADANIE KLINICZNE
W lipcu b.r. w USA (Dana-Farber 

Cancer Institute) rozpoczyna się nowe 
nierandomizowane jednoośrodkowe 
badanie otwarte z udziałem jednej 
grupy. Celem badania jest wstępne 
określenie bezpieczeństwa i skutecz-
ności terapii chorych z rozsianym lub 
nieoperacyjnym GIST-em, u których 
wystąpiła progresja po uprzednim le-
czeniu inhibitorami kinazy, za pomocą 
naprzemiennego stosowania sunityni-
bu i regorafenibu. Dodatkowo planuje 
się określenie najwyższej bezpiecznej 
dawki dla tej kombinacji lekowej. 

Badanie będzie obejmowało 2 ko-
horty pacjentów: kohorta eskalacji 
dawki (od 6 do 15 osób) i podtrzyma-
nia dawki (20 osób). Każdy cykl le-
czenia będzie trwał 28 dni, z następu-
jącym schematem podawania leków: 
w każdym tygodniu przez pierwsze  
3 dni pacjenci będą otrzymywać su-
nitynib, a przez pozostałe 4 – rego-
rafenib. Dawka początkowa wynosi  
37,5 mg/d sunitynibu i 120mg/d re-
gorafenibu i będzie stopniowo pod-
noszona do 50 mg/d i 160 mg/d od-
powiednio dla każdego z w/w leków. 

Ocena odpowiedzi na leczenie zo-
stanie przeprowadzona po każdych  
2 cyklach. Przez cały czas trwania 
badania będą monitorowane niepo-
żądane działania preparatów leczni-
czych.

Więcej informacji na stronie

http://clinicaltrials.gov/show/
NCT02164240 

Rozmowa z prof. Piotrem Rut-
kowskim, kierownikiem Kliniki No-
wotworów Tkanek Miękkich, Kości i 
Czerniaków Centrum Onkologii - In-
stytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Warszawie

Co to są nowotwory podścielisko-
we przewodu pokarmowego?

Nowotwory podścieliskowe prze-
wodu pokarmowego, określone  
z języka angielskiego skrótem GIST 
(gastrointestinal stromal tumors), to 
najczęstsze nowotwory pochodze-
nia mezenchymalnego zlokalizowane  

w jamie brzusznej. Są to bardzo rzadkie 
nowotwory. Wśród wszystkich nowo-
tworów przewodu pokarmowego jest 
to około 1-2%. Dane epidemiologicz-
ne nie są pełne, ale możemy szacować, 
że rocznie na te nowotwory w naszym 
kraju zapada od 300 do 600 osób.

Dlaczego są one takie wyjątkowe? 
Otóż przez wiele lat były niewłaściwie 
rozpoznawane. Tak naprawdę nasze 
metody diagnostyczne pozwalają na 
prawidłowe rozpoznanie mniej więcej 
od 15 lat. Odkryto wówczas, że za roz-
wój tych nowotworów odpowiedzialne 
są mutacje w dwóch genach – z reguły 
jest to gen KIT albo PDGFRA, czyli 
gen płytkopochodnego czynnika wzro-
stu receptora typu alfa. Jest też jednak 
grupa GIST-ów, które nie mają mutacji 
ani w genie KIT, ani w genie PDGFRA.

Zasadniczo są to nowotwory wywo-
dzące się z komórek prekursorowych 
dla komórek Cajala, czyli komórek 
rozrusznikowych przewodu pokar-
mowego. Mogą występować w całym 
przewodzie pokarmowym. Najczęś-
ciej występują w żołądku, na drugim 
miejscu w jelicie cienkim. Ich rozpo-
znanie nie jest proste, gdyż rozwijają 
się z reguły śródściennie lub podsuro-
wicówkowo. Oznacza to, że na pod-
stawie zwykłej biopsji diagnostycznej 
przewodu pokarmowego, np. endosko-
powej, można nie ustalić rozpoznania. 

Jednak ich cechy są dość charaktery-
styczne, gdyż guz podśluzówkowy, 
czyli taki, który najczęściej (w około 
80%) jest GIST-em, ma swoje cechy  
w badaniu tomografii komputerowej 
i w badaniu endoskopowej ultrasono-
grafii. Jeżeli nie uda się rozpoznać go 
za pomocą biopsji przed operacją, to 
przez wykluczenie możemy postawić 
podejrzenie GIST-u.

 
Czy to jest zupełnie nowy typ nowo-
tworów?

Nie jest to nowy typ nowotworów, 
bo są to nowotwory, które zawsze ist-
niały. Problemem było to, że nie umie-
liśmy ich rozpoznać. Dopiero od mniej 
więcej 15 lat dysponujemy możliwoś-
ciami diagnostycznymi za pomocą 
barwień immunohistochemicznych 
i badań molekularnych. Barwienia 
immunohistochemiczne skierowane 
szczególnie na antygen CD 117, który 
jest związany z receptorem KIT, to bar-
dzo precyzyjne badania. Mniej więcej 
w 90% są pozytywne w diagnostyce 
immunohistochemicznej GIST-ów. Je-
żeli z punku widzenia oceny patologa 
jest to nowotwór, który spełnia kryteria 
podejrzenia GIST, należy to badanie 
wykonać. To podstawowe kryterium 
diagnostyczne.

Istotną rzeczą jest też badanie 
molekularne. W tej chwili zgodnie  

GIST JEST PRZYKŁADEM SUKCESU LECZENIA  
UKIERUNKOWANEGO MOLEKULARNIE
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z zaleceniami Europejskiego Towa-
rzystwa Onkologii Medycznej, ale 
również polskimi, wszystkie GIST-y 
o wysokim i pośrednim ryzyku na-
wrotu, a także te, które dały przerzuty 
powinny mieć oznaczony rodzaj za-
burzenia genetycznego, czyli muta-
cje w genie KIT lub PDGFRA. Ma to 
istotne znaczenie z dwóch powodów. 
Po pierwsze, rodzaj mutacji ma zna-
czenie rokownicze – bo np. mutacje 
w genie KIT, które dotyczą egzonów 
557 i 558, gdzie dochodzi do delecji 
w tej części genu, są bardziej agre-
sywne, a mutacje np. w genie PDG-
FRA – szczególnie w egzonie 18 – są 
mniej agresywne. W związku z tym 
egzon 11 i delecje w kodonach 557 i 
558 mają znaczenie rokownicze. Dru-
ga ważna rzecz to znaczenie predyk-
cyjne, czyli to, że oznaczenie danego 
rodzaju mutacji wiąże się z wrażli-
wością na poszczególne leki ukie-
runkowane molekularnie. Wiemy, że 
najgorzej rokujące prognostycznie 
mutacje, czyli mutacja w egoznie  
11 bądź w egzonie 9, są z kolei bar-
dziej wrażliwe na leczenie imatyni-
bem – jednym z podstawowych le-
ków ukierunkowanych molekularnie, 
a mutacja np. D842V genu PDGFRA 
jest niewrażliwa na leczenie ima-
tynibem, w związku z czym, takie 
oznaczenie jest absolutnie niezbędne. 
 
Czy nowotwory te stanowią duży 
problem kliniczny w Polsce? Ja-
kie są metody leczenia GIST? 
– Każdy chirurg może mieć do czy-
nienia z takim nowotworem, bo może 
znaleźć bezobjawowy GIST przy 
okazji leczenia chorych z powodu 
innych schorzeń. Nowotwór ten nie 
jest dużym problemem klinicznym, 
bo – jak już wcześniej wspomniałem 
– notujemy w przybliżeniu od 300 
do 600 nowych przypadków rocznie, 
zaś GIST o wysokim ryzyku stanowi 
ok. 100 przypadków rocznie. Ważne 
jest, by był on właściwie rozpozna-
ny, ponieważ można nie tylko zasto-
sować leczenie chirurgiczne i wyle-
czyć znaczny odsetek chorych lub 
znacząco przedłużyć im życie. GIST 
jest również przykładem sukcesu 
leczenia ukierunkowanego moleku-
larnie. Wprowadzenie pierwszego 
leku ukierunkowanego molekularnie 

– imatynibu – przedłużyło życie cho-
rym mniej więcej pięciokrotnie. Nie 
jest to kilka miesięcy, to kilka lat. 
W tej chwili mam chorych, którzy 
są leczeni imatynibem nawet 12-13 
lat. Osoby te normalnie funkcjonują, 
pracują. Średnio można powiedzieć, 
że 50% chorych przeżywa sześć lat 
z rozsianym nieoperacyjnym no-
wotworem, czyli jest o co walczyć.  
W ostatnich latach mamy też dowo-
dy, że w wypadku GIST o wysokim 
ryzyku zastosowanie leczenia ukie-
runkowanego jako uzupełniającego 
również wydłuża przeżycia chorych.

 
Skoro najskuteczniejszą metodą jest 
radykalne leczenie chirurgiczne, czy 
w wypadku GIST stosuje się również 
inne sposoby leczenia?

Chirurgia potrafi wyleczyć około 
połowy chorych na GIST. Specjalne 
zasady – nie usuwamy rozlegle układu 
chłonnego, gdyż GIST niezwykle rzad-
ko daje przerzuty do węzłów chłon-
nych. W wypadku GIST-ów o wyso-
kim ryzyku mamy systemy oceniające 
ryzyko nawrotu po leczeniu chirurgicz-
nym. Jeżeli GIST został wycięty z żo-
łądka czy jelita cienkiego, powinniśmy 
ocenić trzy rzeczy. 

Po pierwsze – jego wielkość, po 
drugie – patolog musi ocenić tzw. 
indeks mitotyczny, czyli liczbę figur 
podziału na 50 dużych pól widzenia, 
po trzecie – musimy wiedzieć, gdzie 
GIST się znajdował, czy wywodził 
się z żołądka, czy z jelita cienkie-
go. Jeżeli z żołądka, rokowanie jest 
lepsze niż gdy pierwotnym nowo-
tworem było jelito cienkie. Zebra-
nie tych trzech elementów pozwa-
la na bardzo precyzyjne określenie 
rokowania. Warto zapamiętać cyfrę 
5 – GIST-y powyżej 5 cm i gdy ich 
indeks mitotyczny jest powyżej 5 na 
50 dużych pól widzenia są związane 
z większym ryzykiem nawrotu. Jesz-
cze jednym dodatkowym czynnikiem 
może być pęknięcie guza przed ope-
racją lub w jej trakcie. Chirurg musi 
być bardzo ostrożny, dlatego zale-
camy w wypadku dużych GIST-ów 
np. operacje laparoskopowe, żeby 
nie uszkodzić ich pseudotorebki.  
Są GIST-y, które mają ryzyko na-
wrotu powyżej 80 proc. po lecze-
niu chirurgicznym. Jest to bez-

względne wskazanie do leczenia 
uzupełniającego. Takie leczenie 
opracowano, przenosząc doświad-
czenia z leczenia przerzutowych 
GIST-ów do etapu wcześniejszego.  
Dlaczego należy stosować leczenie 
uzupełniające u chorych na GIST? 
Leczenie takie powinno być stoso-
wane tylko u chorych, którzy mają 
wysokie ryzyko nawrotu. Jeżeli ry-
zyko wynosi 5-10 proc., to prawdo-
podobieństwo nawrotu jest bardzo 
niskie, a terapia uzupełniająca le-
kiem, który powoduje objawy ubocz-
ne, nie poprawia wyników leczenia 
chirurgicznego. Z kolei w grupie, 
w której po leczeniu chirurgicznym 
ryzyko wynosi powyżej 50 proc., 
właściwe leczenie uzupełniające – 
na co mamy twarde dowody z badań 
naukowych – przyczynia się do po-
prawy przeżyć wolnych od nawrotu 
choroby oraz przeżyć całkowitych.  
Po pierwsze, chory o wysokim ryzy-
ku, który ma duże zmiany – powyżej 
5 cm, duży indeks mitotyczny bądź 
pęknięcie guza, powinien być kwali-
fikowany do takiej terapii. Pierwsze 
badanie, które było przeprowadzone, 
wskazywało, że stosowanie przez rok 
uzupełniającego imatynibu, odsuwa 
nawrót choroby, ale nie poprawia 
przeżyć całkowitych. Chorzy, którzy 
nawrócili, też dostawali imatynib, tj. 
lek o bardzo wysokiej skuteczności. 
Z kolei drugie badanie, tzw. skan-
dynawsko-niemieckie, miało na celu 
już nie odpowiedzenie na pytanie – 
czy należy stosować uzupełniający 
imatynib, ale u jakich chorych i jak 
długo. Badaniem objęto tylko pacjen-
tów o wysokim ryzyku nawrotu i po-
równywano długość leczenia imaty-
nibem – przez rok lub przez trzy lata. 
Okazało się, że stosowanie imatynibu 
uzupełniająco przez trzy lata istotnie 
obniża ryzyko nawrotu, po pięciu 
latach średnio 20 proc., ale też – co 
było jeszcze ważniejsze – wydłuża 
przeżycie chorych. Po pięciu latach 
około 10 proc. więcej tych chorych 
żyje niż tych, którzy nie otrzymy-
wali leczenia uzupełniającego przez 
trzy lata. Wobec tego wiemy, że ta-
kie leczenie warto stosować w grupie  
o wysokim ryzyku nawrotu.
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Czy istnieją czynniki pozwalające 

na przewidywanie skuteczności le-
czenia imatynibem?

Tak, najistotniejszym czynnikiem 
jest rodzaj zaburzenia genetycznego  
w GIST, czyli rodzaj mutacji. Najlepiej 
odpowiadają chorzy mający mutacje 
w egzonie 11, nieco gorzej ci, którzy 
mają je w egzonie 9. Dobrze odpowia-
dają też chorzy z mutacjami w genie 
PDGFRA, ale z wyłączeniem mutacji 
D842V w egoznie 18 tego genu. To jest 
istotne, bo ta mutacja jest niewrażliwa 
na leczenie uzupełniające i w ogóle le-
czenie imatynibem, w związku z tym 
nie warto stosować go w tej grupie.

Zgodnie z obecnymi kryteriami do 
leczenia uzupełniającego klasyfikują 
się chorzy o wysokim ryzku, ale także 
ze specyficznymi zaburzeniami gene-
tycznymi, czyli ci, którzy mają mutacje 
genu KIT lub PDGFRA (są to mutacje 
rozłączne, w związku z tym, jak jest 
jedna, to nie ma drugiej) z wyłącze-
niem mutacji D842V. Oczywiście, jeśli 
chory ma mutacje w egzonie 11 KIT, to 
oznacza, że już nie ma tej mutacji też 
w D842V, w związku z tym nie trzeba 
wykonywać oznaczenia molekularnego.

Generalnie do leczenia imatynibem, 
z punktu widzenia molekularnego, nie 
kwalifikują się GIST-y bez jakiejkol-
wiek mutacji KIT lub PDGFRA i nie 
kwalifikują się chorzy, którzy mają 
mutacje w egzonie 18 PDGFRA, czyli 
D842V. Wszystkie inne zaburzenia ge-
netyczne powinny być leczone w spo-
sób uzupełniający imatynibem przez 
trzy lata. 

 
Jakie badania powinny być wykona-
ne, aby pacjent otrzymał leczenie ad-
juwantowe? Czy badania te są ogól-
nodostępne i mogą być wykonywane 
w ramach funduszu NFZ?

Od tego roku mamy możliwość le-
czenia adjuwantowo chorych na GIST 
o wysokim ryzyku nawrotu za pomocą 
imatynibu. Jest to dobra wiadomość. 
Wszystkie badania objęte programem 
lekowym są w pełni dostępne w ra-
mach NFZ. Nie są one bardzo skompli-
kowane – jest to ocena zaawansowania 
choroby, tj. czy nie ma zmian w to-
mografii komputerowej, badania krwi 
– morfologia i niektóre próby bioche-
miczne, a także oznaczenie genetyczne 
GIST. Następnie chory rozpoczyna te-

rapię, podczas której jest monitorowa-
ny za pomocą badań obrazowych, po-
kazujących czy nie doszło w wypadku 
leczenia uzupełniającego do nawrotu 
choroby, ma też wykonywane badania 
krwi sprawdzające czy nie ma zabu-
rzeń związanych z działaniem ubocz-
nym leku. 

Leczenie uzupełniające trwa 36 
miesięcy. Czy jest to optymalny okres 
terapii? Jakie korzyści kliniczne 
związane są z tak długim leczeniem?

Dane wskazują, że jest to optymal-
ny czas terapii. Chory leczony przez 
trzy lata, czyli przez 36 miesięcy, ma 
największą korzyść z terapii uzupeł-
niającej imatynibem, bo prowadzi 
to do poprawy przeżyć całkowitych. 
Ale nie wiemy, czy jest to optymal-
ny czas terapii, bo np. hormonotera-
pie w raku piersi stosuje się dłużej, 
nawet do pięciu czy dziesięciu lat.  
Trwają badania, które będą obejmo-
wały możliwość np. stosowania uzu-
pełniającego imatynibu przez pięć 
lat. Być może jest to słuszna kon-
cepcja, bo u części chorych po od-
stawieniu imatynibu po trzech latach 
nadal dochodzi do nawrotu choroby.  
Obecnie optymalne jest 36 miesięcy, 
ale czy tak będzie w przyszłości, nie 
wiem. Staramy się jak najlepiej do-
bierać, indywidualizować tę grupę 
chorych m.in. opierając się na czyn-
nikach molekularnych i sprawności 
chorego.

 
Jaki jest profil toksyczności imaty-
nibu? Czy tak długi okres leczenia 
uzupełniającego nie pogarsza jako-
ści życia chorych?

Generalnie imatynib należy do 
bezpiecznych leków. Mimo że więk-
szość chorych ma pewne objawy 
uboczne – najczęstsze są to obrzęki 
kończyn lub np. pod oczami, nie-
wielkie zaburzenia w składzie krwi, 
niekiedy nudności, zaburzenia ga-
stryczne, w niewielkim stopniu zmia-
ny skórne – to bardzo dobrze tolerują 
to leczenie. Leczyliśmy imatynibem 
ponad 600 chorych w przypadkach 
zaawansowanych. Tylko dwóch wy-
magało przerwania terapii z powo-
du nieakceptowalnej toksyczności.  
U większości pacjentów jesteśmy 
w stanie, prostymi metodami pora-
dzić sobie z objawami ubocznymi 

tego leku. Dlatego jest to terapia, 
którą można kontynuować nawet 
przez trzy lata w leczeniu uzupeł-
niającym. Oczywiście inna sytuacja 
jest u chorych leczonych w sposób 
przewlekły z powodu nawrotowego, 
przerzutowego GIST. Oni zażywa-
ją ten lek nawet i 10 lat. Do tej pory 
nie stwierdzono odległych skutków 
terapii, negatywnie wpływających 
na jakość życia i możliwości funk-
cjonowania. Większość naszych 
chorych normalnie pracuje i jest to 
bardzo ważna informacja. To bar-
dzo dobry sposób leczenia, ponie-
waż działa głównie na nowotwór,  
a w mniejszym stopniu powoduje ob-
jawy uboczne uniemożliwiające pra-
widłowe funkcjonowanie pacjenta.  
 
Jakie są możliwości leczenia cho-
rych, u których doszło do nawrotu 
GIST po zakończeniu leczenia uzu-
pełniającego imatynibem?

Jeżeli chory nawrócił po leczeniu 
uzupełniającym, czyli ma przerzuty 
bądź wznowę miejscową, możemy 
powrócić do leczenia imatynibem. To 
dość wyjątkowa sytuacja, bo lek ten 
jest nadal aktywny. Mam kilku pa-
cjentów długo leczonych z powodu 
nawrotu po leczeniu uzupełniającym.  
Inaczej jest, jeżeli chory nawraca w trak-
cie leczenia uzupełniającego imatyni-
bem. Jest to sytuacja trudniejsza, gdyż 
wtedy albo trzeba zwiększyć dawkę 
leku, albo zmienić imatynib na lek dru-
giej linii, czyli sunitynib – jedyny zare-
jestrowany w tej chwili lek drugiej linii.  
Dobrą wiadomością jest to, że po 
progresji na imatynibie i sunitynibie 
zapewne za chwilę będziemy mieć 
lek trzeciej linii, który nazywa się re-
gorafenib. Jest już zarejestrowany  
w Stanach Zjednoczonych, niebawem 
będzie w Unii Europejskiej do terapii 
zaawansowanej GIST po progresji na 
imatynibie i sunitynibie.

Jakie są koszty leczenia uzupeł-
niającego? Czy terapia ta jest po-
wszechnie dostępna dla chorych  
w Polsce?

Leczenie uzupełniające imatynibem 
jest objęte programem lekowym terapii 
chorych na nowotwory podścieliskowe 
przewodu pokarmowego. W związku  
z tym jest bezpłatne dla pacjenta. Jeżeli 
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mówimy o cenie imatynibu, koszt te-
rapii tym lekiem wynosi około 10 tys. 
zł miesięcznie, czyli przez 36 miesięcy 
jest to 360 tys. zł. Nie jest to terapia ta-
nia, ale przy właściwym doborze cho-
rych i biorąc pod uwagę skuteczność 
oraz kosztową efektywność, jest ona 
na pewno istotnym postępem w onko-
logii. Dlatego Ministerstwo Zdrowia 
zdecydowało się na jej refundację.

 
Jakie jest postępowanie w przypad-
kach przerzutowych GIST-ów?

Leczenie przerzutowych GIST-ów 
opiera się na terapii ukierunkowanej 
molekularnie. Jeszcze 15 lat temu nie 
mieliśmy dużo dobrych sposobów po-
mocy chorym na zaawansowane prze-
rzutowe nowotwory podścieliskowe 
przewodu pokarmowego. Wraz z po-
jawieniem się w praktyce klinicznej 
imatynibu rokowanie chorych zmieni-
ło się diametralnie. Po wprowadzeniu 
tego leku, a także leków kolejnych li-
nii, mediana przeżycia wydłużyła się  
z 12 miesięcy do 60, 70 miesięcy, czyli 
około pięciu razy. Mało jest tak spek-
takularnych przykładów postępów 
w onkologii z wykorzystaniem le-
ków ukierunkowanych molekularnie.  
Lekiem pierwszej linii u chorych,  
u których dochodzi do nawrotu GIST, 
gdzie może być rozsiew, nieoperacyj-
na wznowa bądź wznowa miejscowa, 
jest imatynib. Na tym etapie nie ma 
zastosowania chirurgia – w przeci-
wieństwie do pierwotnych GIST-ów, 
gdzie podstawą leczenia jest chirur-
gia. W przypadkach nawrotowych 
GIST-ów leczenie chirurgiczne nie 
poprawia wyników terapii, jeżeli jest 
zastosowane ad hoc. Z kolei jeżeli 
dojdzie do remisji, do zmniejszenia 
zmian podczas leczenia imatynibem, 
u części chorych rozważamy resekcję 
zmian resztkowych. Robimy to jednak 
w bardzo indywidualizowany sposób. 
Ale podstawę terapii stanowi leczenie 
imatynibem. Jest średnio skuteczne 
mniej więcej trzy lata. Jeżeli dojdzie 
do progresji, na podstawowej dawce 
imatynibu – 400 mg - zwiększamy ją 
do 800 mg. Gdy leczenie nadal jest 
nieskuteczne, niekiedy stosujemy 
również leczenie chirurgiczne po-
jedynczych, progresujących zmian. 
Jednak przede wszystkim przechodzi-
my do leczenia drugiej linii. Zareje-

strowanym lekiem z drugiej linii jest 
sunitynib. Badania kliniczne potwier-
dziły, że poprawia przeżycia chorych 
po progresji na imatynibie. Przez wie-
le lat było to wszystko, stosowaliśmy 
leki off label, jak np. sorafenib. Jest to 
lek, który z punktu widzenia profilu 
molekularnego, jest bardzo dobry do 
leczenia w drugiej linii. Co więcej, ma 
badania drugiej fazy, pokazujące po-
prawę wyników leczenia w tej grupie 
chorych, po progresji na imatynibie  
i sunitynibie. 

Polskie doświadczenia również po-
kazują, że taka terapia jest skuteczna, 
jeżeli chory progresuje na tych dwóch 
pierwszych liniach leczenia. Obecnie 
zbliża się pochodna sorafenibu, która 
nazywa się regorafenib. Jest już zare-
jestrowany do leczenia trzeciej linii 
nieoperacyjnych bądź przerzutowych 
GIST-ów w Stanach Zjednoczonych. 
Oczekujemy, że w tym roku będzie 
także dostępny w Unii Europejskiej.

Czy istnieją organizacje zrzeszaj-
cie chorych na GIST? Gdzie ci cho-
rzy mogą szukać pomocy i informa-
cji? 

Polska jest w tej szczęśliwej sy-
tuacji, że mamy bardzo prężnie dzia-
łającą organizację pomocy chorym 
na GIST. Jest to Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym na GIST, posiada-
jące stronę internetową: www.gist.
pl. Organizacja ta zrzesza ponad 200 
chorych na GIST. Jak na rzadką cho-
robę to bardzo dużo. Co więcej, jest 
ona bardzo aktywna. Wydała wie-
le poradników i informatorów dla 
chorych, przez co pomaga lekarzom  
w zakresie zwiększenia świadomo-
ści pacjentów, którzy zachorowali 
na tą chorobą. Informacje podane są  
w sposób przystępny i wiarygod-
ny, co jest bardzo istotne, ponieważ  
w internecie można znaleźć wszystko,  
w tym także bardzo niewiarygodne 
informacje. Na stronie Stowarzysze-
nia są też bardzo praktyczne infor-
macje dla pacjentów, np. jak radzić 
sobie z objawami ubocznymi terapii 
czy pokazujące, jakie jest ryzyko na-
wrotu. Jest to także organizacja, która 
przeprowadziła edukację dla lekarzy 
leczących chorych na GIST, pacjenci 
pomagają nam również w szerzeniu 
wiedzy o tym nowotworze.

Które z ośrodków onkologicznych 
w Polsce zajmują się leczeniem tego 
niezwykle rzadkiego nowotworu?

Wszystkie wielospecjalistyczne, 
publiczne ośrodki onkologiczne mają 
dostęp do leczenia imatynibem. We 
wszystkich tych ośrodkach jest aktyw-
ny program lekowy. Centrum Onkolo-
gii Instytut i klinika, którą kieruję, od 
lat jest zaangażowana w leczenie cho-
rych na GIST. Od początku zdaliśmy 
sobie sprawę, że jest to nowotwór, któ-
ry wymaga współpracy wielu ośrod-
ków – bo jest rzadki i wielu specjal-
ności – aby poprawić wyniki leczenia.  
Wyniki leczenia chorych na GIST są 
takie same jak na zachodzie. Mało 
jest takich nowotworów, ale w tym 
przypadku tak jest, przez dostęp-
ność terapii i nasze zorganizowanie.  
My od 2001 roku działamy pod egidą 
Polskiego Rejestru Klinicznego GIST. 
Nasza współpraca – ponad 20 ośrod-
ków – zaowocowała tym, że dyspo-
nujemy zebranymi danymi od ponad 
1600 chorych na GIST, to jedna z naj-
większych baz danych na świecie –  
i mamy polskie wyniki. Wiemy, jak 
ci chorzy są leczeni oraz wiemy, ja-
kie wyniki uzyskujemy przy terapii 
imatynibem, sunitynibem i innymi le-
kami; przy terapii chirurgicznej, jakie 
jest ryzyko nawrotu; dlaczego i w jaki 
sposób należy wykonywać badania ge-
netyczne. Są one dostępne w Polsce  
i finansowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, m.in. w Centrum On-
kologii-Instytucie w Warszawie, czy 
w Gdańsku w zespole prof. Limona  
w Uniwersytecie Medycznym.

Nasza współpraca wieloośrodkowa 
jest bardzo skuteczna w zakresie lecze-
nia chorych na GIST i Polski Rejestr 
Kliniczny GIST jest przykładem suk-
cesu współpracy polskich ośrodków 
onkologicznych i chirurgicznych

http://www.eonkologia.pl/GIST-
-jest-przykladem-sukcesu-leczenia-
-ukierunkowanego-molekularnie-r-

-nRozmowa-z-prof-Piotrem-Rutkow-
skim-kierownikiem-Kliniki-Nowotwo-

row-Tkanek-Miekkich-Kosci-i-Czer-
niakow-Centrum-Onkologii-Instytut-

-im,12926.html#
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Ok, masz deko racji, ale choroba to 
choroba i nikt tego nie zmieni 

Jarek Czyrczak - JARO

Władka poznaliśmy nie tak dawno. 
Najpierw pojawił się na Walnym, na-
stępnie w Sielpii. 

Podczas pierwszego spotkania 
obiecał nam wszystkim coś specjal-
nego – nasza latarnia miała się urze-
czywistnić w formie, którą Władek 
szczególnie sobie upodobał budując 
krakowskie szopki. Swą pierwszą 
wersję przedstawił po roku. Podziwia-
liśmy Jego kunszt i zaczęliśmy szpe-
rać w internecie w nadziei, że czegoś 
więcej o Władku się dowiemy. Okaza-
ło się, że jest on szczególnym szopka-
rzem, którego prace znane są nie tylko 
w regionie krakowskim, w którym ten 
rodzaj działalności jest szczególnie 
popularny, ale znajdują się w zbiorach 
kolekcjonerów nie tylko w Polsce, lecz 
także w Stanach Zjednoczonych. Ni-
gdy o tym nie mówił. Jego skromność 
była zadziwiająca. Pierwszy poważny 
występ Władka to udział w Konkursie 
Szopek Krakowskich w 2007 r.

Z zawodu mechanik, rzemiosła 
wykonywania szopek uczył się sam. 
Był wielokrotnie nagradzany za swo-
ją pracę. W wolnych chwilach lubił 
spacerować po Krakowie, szczególnie  

w okolicach Wawelu, czerpiąc inspi-
rację do swojej pracy. W konkursach 
uczestniczył 6 razy, w latach 2007–
2012.

W 2013 roku latarnia, symbol na-
szego Stowarzyszenia, został ukończo-
ny. Towarzyszył nam w Sielpi, towa-
rzyszył nam również na tegorocznym 
Walnym. Dziś zajmuje ona poczesne 
miejsce w naszym biurze i wędrować 
będzie z nami na wszystkie spotka-
nia realizowane przez Stowarzyszenie 
poza naszym biurem. Jej 
światełko to nie tylko 
symbol naszej wewnętrz-
nej siły do trwania, ale 
także przypomnienie  
o tych wszystkich, któ-
rych już z nami nie ma.

Dodaje nam otuchy 
w naszej dalszej walce. 
Wspaniały symbol prze-
trwania i odejścia.

Władka światło pozo-
staje z nami.

Tegoroczny kwiecień 
nie był dla nas łaskawy. 
Kolejna tragiczna wiado-
mość dotyczyła JARO.

Poznaliśmy Go także bardzo nie-
dawno, po raz pierwszy był z nami 
na Walnym w 2012 roku. Cieszyły 
jego szybkie postępy w walce z cho-
robą. Był przykładem tego co oznacza 
cierpieć na chorobę, którą z uwagi na 
niską częstość występowania zaliczo-
no do rzadkich, o której niestety nie 
każdy lekarz posiada wiedzę umoż-
liwiającą mu podejmowanie właści-
wych decyzji terapeutycznych. Jaro, 
z przerzutem uciskającym kręgosłup, 
był już pacjentem skazanym na mor-
finę. W momencie podjęcia właściwej 
terapii walczy nie tylko z chorobą, ale 
z uzależnieniem, które zostało mu za-
fundowane wskutek błędnej terapii. 
Z czasem z człowieka przykutego do 
łóżka staje się normalnie funkcjonu-
jącym pacjentem. Jak już wspomnia-
łem, postępy w leczeniu umożliwiają 

mu przybycie na Walne, a następnie na 
pobyt w Sielpii. Stan Jaro jest na tyle 
dobry, że umożliwia mu nawet podję-
cie pracy. Niestety choroba nie dawała 
za wygraną. Glivec przestaje działać, 
a pozytywna odpowiedź na Sutent nie 
trwa długo. Przerzuty zaczynają zbie-
rać swe żniwo.

JARO, jako osoba „skazana na 
bluesa”, jest bardzo znany w środowi-
sku fanów zespołu DŻEM. Nie są oni 
obojętni na to wszystko, co dzieje się 

ze zdrowiem jednego z nich. Dochód  
z organizowanych przez siebie koncer-
tów zaczynają przeznaczać na ewentu-
alne terapie, które nie są jeszcze refun-
dowane w Polsce. Niestety, pomimo 
wszystkich czynionych wysiłków, 
stan Jaro nieustannie się pogarsza. 
Gdy rozmawiałem z nim po raz ostatni  
w warszawskim Centrum Onkologii 
wiedział, że jest już na drodze bez 
powrotu. Jednak był bardzo pogodny 
i pełen nadziei. Pojawia się wnuczka, 
która dla Niego jest ostatnim rados-
nym epizodem życia.

Jego tak charakterystyczna osobo-
wość oraz sposób walki z chorobą jest 
wzorem dla niejednego z nas.

Władku, JARO spoczywajcie w po- 
koju.

Piotr Fonrobert 

WSPOMNIENIE O WŁADKU I JARO

LUDZIE PISZĄ
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NOSTALGIA
Są miejsca i ludzie o których można 

myśleć, pisać i nigdy się to nie znudzi. 
Są uczucia na które oczekujemy i takie 
których się boimy: strach jednak nie 
jest tak straszny jak przerażenie. A ból? 
Który jest gorszy? Psychiczny czy fi-
zyczny? Lepiej nie porównywać.

Na ostatnim spotkaniu w marcu 
padło tyle ciepłych słów, m.in. takich, 
że naszych spotkań nie można wycenić 
żadną miarą, lub że ktoś z przyjemnoś-
cią zachorował, bo poznał takich ludzi 
jak my wszyscy. Stwierdzam z całą od-
powiedzialnością (tak Was wszystkich 
widzę), że jesteście bardzo odważni  
i ciepli! Przedstawiając się nikt z Was 
nie narzeka, wszyscy czujecie się do-
brze, cudownie wyglądacie, z nadzieją 
patrzycie w przyszłość. Nikt z Was nie 
skarży się, nie mówi o bólu, o strachu 
przed badaniami, o progresjach, o ne-
gatywnych skutkach brania leków. 
Nie musicie tego mówić, bo każdy  
z nas wie jak jest naprawdę. Ale ja 
Was widzę jak patrzycie w przyszłość 
z nadzieją. Nadzieją, że może będzie 
jakiś nowy lek, lub nowa ustawa, która 
ułatwi nam życie? I wiem, że każdego 
z nas choroba zmieniła, w mniejszym 

lub większym stopniu. Jedni garną się 
do ludzi, drudzy od nich uciekają. In-
nych znów choroba nauczyła pokory, 
a jeszcze inni stali się roszczeniowi  
i niezadowoleni ze wszystkiego. Ale 
na pewno każdy z nas w którymś mo-
mencie zadał sobie pytanie: dlaczego 
ja?, a odpowiedz jest tylko jedna: dla-
czego nie Ty? Zachorować przecież 
może każdy. I tylko późną nocą, kie-
dy bezsennie przewracamy się z boku 
na bok, myślimy o tych, którzy od nas 
odchodzą. Przenoszą się gdzieś daleko, 
zostawiają bliskich i idą tam gdzie im 
najlepiej. Ale pozostawiają nam swoje 
marzenia, radości i mądrości. A przede 
wszystkim pamięć.

Czasami zastanawiam się, jak to się 
stało, że z tylu milionów ludzi miesz-
kających w różnych regionach kraju, 
z ludzi w różnym wieku, pracujących 
lub nie, kobiet i mężczyzn o różnych 
temperamentach zostaliśmy wybrani  
i los tak nas połączył? Przecież my, 
gdybyśmy byli zdrowi, to nigdy by-
śmy się nie spotkali. Przeznaczenie? 
Jesteśmy związani ze sobą. Los zabrał 
nam tak wiele, ale też tak wiele nam 
dał. Doceniam to. I każde spotkanie  

z Wami daje mi tak wiele radości, za-
dumy, mądrości. A potem są rozmo-
wy telefoniczne, e-mailowe i notatki 
na facebooku. Znamy się tak dobrze, 
że możemy sobie powiedzieć bardzo 
wiele, to czego się boimy, to czego nie 
powiemy własnej rodzinie. Bo rodzinę 
każdy z nas chroni przed własnym bó-
lem, strachem czy cierpieniem. A Ci, 
z którymi rozmawiam, wiedzą o czym 
mówię, bo są w tej samej sytuacji. I to, 
że czują się dobrze, ma różne znacze-
nie. Wy wiecie jakie. I tylko musimy 
pamiętać tut maje buty koma aby „nie 
gasić światła nadziei”. Bo trzeba ją 
mieć w każdej chwili. I cieszyć się tą 
chwilą – tą, która właśnie trwa.

Każdy człowiek, nawet najskrom-
niejszy, zostawia po sobie ślad, jego 
życie zahacza o przeszłość, ale też się-
ga w daleką przyszłość. I tak jak ktoś 
kiedyś powiedział: „Śmierć boli nie 
tych, którzy odchodzą, lecz tych, co 
wśród żywych pozostają”.

Pamięci Włodka i Jarka 
kwiecień 2014

Barbara Chojnowska

Żegnamy ich z żalem i polecamy Bogu

Jarosław Cyrczak

Marta Kamińska

Jerzy Osowski

Walenty Dończyk

Władysław Słaboński 

Jan Szymański

Z przykrością informujemy że odeszli od nas:
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CHORY NA GIST
Mój Tata był chory na GIST. 

Chcę w kilku zdaniach opisać naszą 
historię z GIST. Jestem córką Walente-
go Dończyka. Znaliście Państwo moje-
go Tatę. Raz na sześć tygodni przyjeż-
dżaliśmy do gabinetu 30, później 29, 
w Centrum Onkologii w Warszawie. 
Przyjeżdżaliśmy po nadzieję – GLI-
VEC.  

Mieszkamy w maleńkiej popege-
erowskiej wsi, w powiecie złotow-
skim, w województwie 
wielkopolskim. Tata 
leczył się w szpitalu 
w Złotowie. W roku 
2008 zaczęto podej-
rzewać u mojego Taty 
GIST. Trochę po oma-
cku zabrano się do 
„TEGO GIST???” (tak 
pojawiało się to w opi-
sie TK). Usunięto guz, 
wyłaniając stomię. 
Pierwsza operacja 
miała miejsce w grud-
niu 2008 r. Pojawiły 
się komplikacje i już 
w marcu następnego 
roku ponownie otwie-
rano Tatę i wyłoniono 
drugą stomię. Poszło 
zakażenie otrzewnej, 
jelita grubego i jelita cienkiego.  
Z postawnego mężczyzny ważące-
go 123 kilogramy, Tatko zszedł do 
80 kg. W zasadzie po drugiej opera-
cji wszystko zaczęło się normować. 
Ale to były tylko pozory. Tata zaczął 
mieć problemy z chodzeniem. Po 
wielu badaniach skierowano nas do 
Centrum Onkologii w Poznaniu. Tam 
stwierdzono wznowę w loży po usu-
niętym guzie. Zaczęliśmy intensyw-
niej dobijać się do lekarzy. Znaleź-
liśmy w internecie Stowarzyszenie 
Pomocy Chorym na GIST. Zadzwo-
niłam do Was, a dokładniej do Pana 
Marka Szachowskiego, w listopadzie 
2009 roku. Pan Marek oddzwonił do 
mnie tego samego dnia i poinstruo-
wał dokładnie kiedy Tata ma zgłosić 
się do Centrum Onkologii do doktora 
Rutkowskiego. 

Wizyta w Warszawie miała miejsce 
kilka dni później po planowej wizycie 
w Centrum Onkologii w Poznaniu. Do-
jazd do Poznania był już bardzo trud-
ny dla Taty, gdyż oprócz problemów 
z chodzeniem Tata nie bardzo mógł 
siedzieć. Wznowa rozwijała się bardzo 
szybko. W Poznaniu zaproponowano 
mojemu Tacie leczenie paliatywne. 
Mojemu Tacie, który kochał życie, 
zaproponowano LECZENIE PALIA-
TYWNE!!! Byłam przy tym. Byłam, 
gdy odbierano Tacie nadzieję…

Byłam też na pierwszej wizycie, 
zorganizowanej (bo chyba tak to mogę 
nazwać) w gabinecie nr 30 u doktora 
Piotra Rutkowskiego. Pierwsza wizy-
ta… Maraton, sami wiecie! Bez auto-
matu na bilety, komitety kolejkowe do 
rejestracji, brak miejsca do siedzenia 
dla chorych, zgiełk, ścisk, tumult pod 
gabinetem. I dochodzący z głośnika 
głos doktora Rutkowskiego „Ale pro-
szę ciszej pod gabinetem”. Weszliśmy. 
I mój Tatuś usłyszał: „niech się Pan nie 
martwi, Panie Walenty, ja Panu dam 
Glivec”. A już wtedy wiedzieliśmy, że 
istnieje nadzieja pod nazwą GLIVEC. 

Zgodnie z tym co wtedy usłyszeli-
śmy, mój Tata dostał Glivec - nadzieję, 
życie. I było dobrze, wznowa się cofnę-
ła, zmniejszyła. Tata normalnie funk-
cjonował. Każdy wyjazd do Warsza-
wy wyglądał podobnie. Start z domu  

o godzinie 24:00. Tankowanie w Byd-
goszczy. Tatko najczęściej spał, budził 
się dopiero w Łomiankach. Mieliśmy 
równo 400 km. W CO byliśmy około 
godziny 6 rano. Biegłam po numerek 
do rejestracji i wracałam przespać się 
do samochodu. Tata w tym czasie szedł 
zając kolejkę do pobrania krwi. Póź-
niej już wspólnie czekaliśmy pod ga-
binetem na wizytę. Rozmowy z Wami 
pod gabinetem, to wspieranie się, opty-
mizm, uśmiech. To było dla nas ważne. 
Z Warszawy wracaliśmy zmęczeni, ale 

podbudowani. 

Problemy zaczęły 
się w 2011 roku. Upor-
czywy kaszel. Badanie 
płuc potwierdziło raka 
płaskonabłonkowego 
lewego płuca. Wizyty 
w CO stały się częstsze. 
Ale nikt nigdy nie ode-
brał nadziei. 

Ostatnia wizyta mia-
ła miejsce 13 stycznia 
tego roku. Wyniki krwi 
były na tyle kiepskie, że 
pani doktor Klimczak 
zatrzymała Tatę w In-
stytucie celem poprawy 
wyników. Wróciłam po 

Tatę w środę. Do domu 
przyjechaliśmy w nocy. Ja rano poje-
chałam jak zwykle do pracy…

Mój Tatuś miał krwotok - pękł tęt-
niak. Zmarł na rękach mamy. 

Dziękuję Stowarzyszeniu Pomocy 
Chorym na GIST. 

Dziękuję onkologom (przepraszam, 
ale nie znam wszystkich tytułów) - 
prof. dr hab. n. med. Piotrowi Rut-
kowskiemu, Annie Klimczak, Jolancie 
Andrzejuk i dr n. med. Dariuszowi 
Wąsowskiemu. 

Dostaliśmy od Was nadzieję. Dzię-
kuję.

Anna Naglik
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JAŚKOWE REALIA
Obserwujemy walkę o jakość lecze-

nia, jaką toczą nasi przyjaciele dotknię-
ci CML1. Robimy to trochę z boku, bo 
jeszcze nie czujemy się zagrożeni. Gli-
vec2 - nasz wspólny dobrodziej, odno-
szący spore sukcesy w leczeniu zarów-
no GIST-ów3 jak i CML, zaczyna być 
zastępowany przez jego generyczne 
odmiany produkowane zarówno przez 
dużych jak i małych twórców wyro-
bów, kiedyś określanych jako „podob-
nych”.

Nie będę się wdawał w szczegóły 
tematu pt. co produkty podobne mu-
szą mieć wspólnego z oryginałem, ale 
ogólnie w przypadku leków jest to tzw. 
substancja czynna. Substancje te są 
dobrze przebadane przez firmy je pa-
tentujące i starające się o wprowadze-
nie ich do użycia. Dzięki pozytywnym 
decyzjom ciał odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo leczonych pacjentów 
(amerykańskiemu FDA4, europejskie-
mu EMA5, czy w końcu polskiemu 
AOTM6), leki te zatwierdzane są do 
stosowania w poszczególnych krajach 
czy regionach. 

To wszystko kosztuje.

Z dostępnych danych firm farma-
ceutycznych wynika, że są to kwoty 
niebagatelne. Dla przykładu, Novartis, 
producent „naszego” Gliveku poda-
je, że dla nich koszt wyprodukowania 
nowego leku to aktualnie ok. 4 mld $. 
Nie jest to wcale tak dużo: są firmy, 
dla których koszty te są jeszcze wyż-
sze. Na koszt leku składają się także 
koszty badań, które są konieczne na 
etapie rejestracji leku. Ich przeprowa-
dzenie wynika z wymogów stawianych 
producentom przez wspomniane wy-
żej organy rejestracyjne i ich agendy. 
Oczywiście cieszymy się, że dzięki 
temu lek jest dobrze przebadany. Co do 
1 CML - Chronic myeloid leukemia - Przewlekła 
białaczka szpikowa
2 Glivec. Gleevec - Glivec (imatinib)
3 GIST -Gastrointestinal Stromal Tumor
4 FDA – United States Food and Drug Administration 
(FDA) 
5 EMA - European Medicines Agency
6 AOTM – Agencja Oceny Technologii Medycznych

jego skuteczności nie ma żadnych po-
dejrzeń, a ewentualne skutki uboczne 
są dobrze zdefiniowane.

Ponieważ każdy interes polega na 
robieniu pienię-
dzy, firmy wpro-
wadzające lek 
na rynek muszą 
sobie zwrócić 
poniesione kosz-
ty i do tego coś 
niecoś zarobić, 
by ów interes był 
opłacalny.

A więc do ak-
tualnej ceny leku 
wchodzą koszty 
wyżej wspomniane, koszty produk-
cji, dystrybucji, reklam, zysk itp. Jak 
wyżej napisałem, nowy lek to średnio  
4 mld w plecy na starcie. Oczywiście 
ustawodawca, chcąc ulżyć takiemu 
przedsiębiorstwu, daje mu możliwość 
korzystania z ochrony patentowej, któ-
ra zapewnia ochronę produktu na ryn-
ku. Szacując więc liczbę potencjalnych 
odbiorców danego specyfiku można 
określić cenę, jaką należy obciążyć ku-
pującego – bezpośrednio pacjenta lub 
jego ubezpieczyciela, czyli w polskim 
przypadku NFZ7.

Czy ceny leków innowacyjnych 
muszą być tak wysokie? Pewnie nie. 
Ale przy ich wprowadzaniu na rynek 
czy tez decyzji refundacyjnej mnóstwo 
jest najróżniejszego, niestety kosztow-
nego, opiniowania. Dziwi mnie, że te 
wspomniane już bardzo poważne ciała 
opiniująco-zarządzające (decydujące) 
nie bardzo chcą siebie nawzajem uzna-
wać – a to jeden z czynników podwyż-
szających cenę leku.

Włączony u nas do badań klinicz-
nych Jasiek, poprzez reakcję jego orga-
nizmu na ordynowany mu lek, wpływa 
na dostępność tegoż leku dla Johna  
w Chicago. FDA na podstawie Jaś-
kowych wyników podejmuje decyzję  
o wprowadzeniu leku do stosowania 
7 NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia

w całych Stanach. Dzięki temu ma do 
niej dostęp zarówno John we wspo-
mnianym Chicago, jak i Juan na Flo-
rydzie, Giovanni kontrolujący Nowy 

Jork itd. itp. Słowem, z dobrodziejstw 
leczenia mogą korzystać wszyscy zain-
teresowani, niezależnie od klimatu, ko-
loru skóry, kształtu oczu, wyznania czy 
koloru stóp (podobno „czarne stopy” 
są najbardziej przez nas rozpoznawane 
wśród braci Indian).

Niestety żyjący w podobnym kli-
macie co chicagowski John, nasz 
wspomniany już krajowy, jasnowłosy 
Jasiek, tego lekarstwa nie dostanie. 
FDA to FDA, a Jaśka droga do leku 
wiedzie przez europejskie i krajowe 
gremia, które deliberują czy aby dany 
lek Jaśkowi nie zaszkodzi. I mimo to 
że jest tak samo chory i tak samo do-
tyczą go wszystkie Deklaracje, po-
czynając od ONZ-owskich i na krajo-
wych konstytucjach kończąc, Jaśkowe 
państewko mówi: Chłopie, zapłać za 
kolejne procedury. Jasiek, chcąc żyć, 
płaci – oczywiście pośrednio, poprzez 
budżet państwa, tak dotkliwie przeży-
wający finansowe niedobory. Wszyscy 
mądrzy wypowiadają się za te Jaśkowe 
pieniądze, że leczenie takim a takim 
specyfikiem mu się należy - lub też nie 
należy. Jeśli dojdą do wniosku, że mu 
się należy i w kumulacji dodają jeszcze 
refundację, Jasiek jest równie szczęśli-
wy jak jego wspomniani pobratymcy. 
A jak nie…

PACJENT - SYSTEM
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Jasiek jednak dobrze wie, że fajnie 

jest mu na tym świecie. Kombinuje, 
jak by tu załatwić otrzymanie leku, 
którego własna ojczyzna jeszcze mu 
zabrania. Kiedyś procedura była nie-
zwykle prosta. Chodził po cinkcia-
rzach, kupował dolary, a w końcu szedł 
do państwowej apteki i za te zakupione 
„zielone” dostawał, w obliczu prawa, 
upragniony lek. Dzisiaj procedury tro-
chę się pozmieniały, i za legalnie ku-
pione - „wymienione” w kantorze „zie-
lone” Jasiek może kupić to wszystko, 
co jest mu oferowane w internecie, ale 
nie lek. Kupuje więc „Kocie pazury” 
czy „Wilkakorę”. Łyka to wszystko, 
przeczyszcza się od góry i od dołu,  
i może mieć niekiedy szczęście, że za-
działa psychika i przyniesie oczekiwa-
ne polepszenie. Ale robi to po części 
dlatego, że państwo jeszcze nie orze-
kło czy Jasiek może być leczony tym 
samym co John.

Niektórzy Jaśkowie zrzeszają się  
w Stowarzyszeniach czy Fundacjach, 
by walczyć o swoje, ale robią to za-
zwyczaj niechętnie, gdyż w mediach 
nie brak informacji o tym, że częś-
ciej pomagają one prezesom owych 
gremiów, np. poprzez finansowanie 
z ogólnej kasy wycieczek w miejsca 
ogólnie uznawane za nadające się na 
przyzwoity wypoczynek. Usłyszą tak-
że, że gremia owe bardziej się kuma-
ją z firmami farmaceutycznymi niż ze 
zbudowanymi na średniowiecznych 
zasadach bizantyjskiego sprawowa-
nia władzy organizacjami rządowymi.  
A do tego znowu musi płacić, bo prze-
cież Stowarzyszeniowa działalność 
kosztuje.

Jasiek jednak ma to szczęście, ze 
młyny administracyjne pracują wolno, 
czemu wcale nie należy się dziwić, no 
bo jak za mizerną Jaśkową kasę można 
pracować szybko, ale zazwyczaj dają 
one to, na co on oczekuje. Dlatego też 
nasz bohater doczekał się wreszcie, 
jako jeden z ostatnich w Europie, do-
stępu do leczenia adjuwantowego.

Jeśli jednak administracja swoje 
wie i Jasiek długo nie doczekuje się 
wspaniałego leku, pewnego dnia dowie 
się, że oto staraniem wszystkich będzie 
mógł być leczony tzw. lekiem gene-
rycznym, zawierającym tzw. substan-
cję czynną identyczną z tą, jaka cechu-
je jego niedostępny do tej pory lek. To 
właśnie nadszedł czas, gdy pazerna fir-
ma farmaceutyczna po okresie określo-
nym znowu przez państwowe przepisy 
zostaje pozbawiona wyłączności na 
dany lek. Oznacza to, że każdy może 
zacząć produkować chroniony do tej 
pory specyfik, nie wliczając oczywi-
ście do jego ceny kosztów, które musiał 
pokryć producent leku innowacyjnego. 
Ceny spadają, prasa się rozpisuje jak to 
wspaniale i tanio będziemy leczeni.

Co to oznacza dla:

•	 Jaśka – pacjenta: mógłbym pi-
sać wiele, ale najkrócej to wejście do 
nowego etapu badań i niepewności, za 
który tylko Ty płacisz. W pierwszych 
badaniach klinicznych leku innowa-
cyjnego byłeś pod troskliwym nad-
zorem prowadzącego badania. Teraz 
jesteś jedynie pod zwykłym nadzorem 
systemu opieki zdrowotnej, jaki za 
Twoje pieniądze zbudowali dla siebie, 
a także dla Ciebie, inni. Możesz więc 

„raportować” o swych 
problemach z efektami 
ubocznymi związany-
mi z generykiem przy 
wszelkich atrybutach 
procedury kolejkowej. 
Efektywność lecze-
nia także będzie zale-
żeć bardziej od Ciebie  
i Twej psychiki. Jeśli 
będziesz miał szczęś-
cie, dowiesz się, że 
Twój przypadek został 
przekazany dalej i jest 
analizowany. Najczęś-
ciej jednak troskliwy 
lekarz zamieni Tobie 

ten rodzaj generyku na kolejny, wy-
twarzany przez kolejnego wytwórcę.  
I znowu wystartujesz w następnym 
eksperymencie leczniczym. To czar-
ny scenariusz. Optymistyczny to taki, 
w którym odpowiesz na generyk tak 
samo jak na lek innowacyjny;

•	 producenta leku innowacyjne-
go: to pożegnanie z rynkiem, policze-
nie zysków i strat oraz analiza, czy brać 
się za kolejny lek i przechodzić przez 
tę całą karkołomną procedurę rejestra-
cji nowego leku, czy dać sobie spokój. 
Aby móc dalej badać i rozwijać się, 
koszty owego rozwoju są prawdopo-
dobnie przerzucane na ceny leków tych 
najbardziej „chodliwych”, lecz bardzo 
umiejętnie, bo generykowy producent 
czeka, a płaci znowu pacjent; 

•	 producenta generyku: zorien-
tuje się bardzo szybko, że podobnych 
producentów kopii jest na rynku wię-
cej i że nie jest to rynek tak lukratywny 
jak się spodziewał. Być może będzie 
na nim chciał przetrwać. Będzie zatem 
musiał zwracać uwagę na ponoszone 
koszty. Szukać możliwość ich reduk-
cji. Czy będzie mu towarzyszyła myśl 
o przekraczaniu kolejnych barier, czy 
będzie dbał o należytą jakość i skutecz-
ność swego wyrobu? Czy będzie zbie-
rał odpowiednie dane w tym zakresie, 
obciążając się dodatkowymi koszta-
mi? Z pewnością będzie musiał także 
rozglądać się za nowymi produktami 
wychodzącymi z ochrony patentowej, 
których kopiowanie przyniesie mu ko-
lejny zastrzyk finansowy

•	 regulatora państwowego:  
z pewnością odetchnie z ulgą, kasy 
póki co trzeba będzie wydać mniej, 
można ją będzie skierować na inne 
cele, także konieczne do zaspokojenia. 
Można będzie w trochę bardziej kom-
fortowej sytuacji czekać na zakończe-
nie kolejnych okresów patentowych.

Próbowałem znaleźć informacje 
na temat podziału procentowego po-
między lekami innowacyjnymi i gene-
rycznymi na Polskim rynku. Nie zna-
lazłem, a dokładniej znalazłem dużo 
różniących się między sobą danych. Je-
stem jednak wciąż bombardowany za-
chętą, by to nie lekarz mnie leczył, lecz 
by jego recepta była jedynie wskaźni-
kiem dla farmaceuty jaki ma mi wy-
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dać „tańszy zamiennik”. Płacąc za 
generyk nie zastanawiam się, jak jego 
niska cena wpływa na postęp w medy-
cynie. Bo tak naprawdę to ja finansuję  
i te wszystkie innowacje, i generyki,  
i wszystko to, co się wokół tego „krę-
ci”. Jednak jakże to lichy biznes, na 
którego wpływ większości z fundato-
rów jest prawie zerowy.

Coraz częściej jednak natknąć się 
można na informacje dotyczące ge-
neryków i ich coraz gorszej jakości.  
Z prawdziwym zaniepokojeniem zo-
baczyłem na jednym ze slajdów pre-
zentacji przygotowywanej przez Mini-
sterstwo Zdrowia trzy potulne Krasule 
dające to samo mleko, bielusieńkie jak 
śnieg, niezależnie od maści wytwór-
czyni. Jak z generykami - niezależnie 
kto je wyprodukował, wszystkie są nie-
skazitelne jak owo mleko. 

Niby fajnie, ale takie uproszczenie 
to pominięcie badań i obróbki, jakie 
przechodzi mleko od tych wszystkich 

krów zanim trafi do naszych żołądków. 
Przed otrzyma stanęły mi jednocześ-
nie fantastyczne mlekodajne holen-
derki, krowy gruźliczki, uśmiechnięte 
„szalone krowy”, czy jeszcze nie tak 
dawno spotykane na naszych polach 
krowy mające poprzyklejane „placki” 
do swych nóg i boków. Czy podobnie 
jest też w sprawie generyków, czy my, 
pacjenci, widzimy więcej niż organa 
dbające o nasze zdrowie?

Przeglądając list leków dostępnych 
w Polsce, zadaję sobie pytanie jak to 
wszystko funkcjonuje. Kto sprawdza, 
odnotowuje przypadki złego lub dobre-
go działania, czy przekazywane jest to 
wszystko gdzieś dalej, by – podobnie 
jak w przypadku badań klinicznych – 
nadzorować skuteczność leku, jego ja-
kość itp.

Niedawno ekscytowaliśmy się jed-
nym z klipów związanych z rocznicą 
wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej. Za brzmiącą w nim piosenkę 

zapłacono niezłą sumkę – wiadomo, 
prawa autorskie. Piosenka, choć stara8 
i ładna, nie może jednak poszczycić 
się wielkimi kosztami potrzebnymi do 
jej pojawienia się na świecie. Tak to 
już ładnie ułożono, że to co łatwe ma 
większe prawa od tego, co pochłania 
miliardy. 

Obawiam się, że dalsza polityka  
w tym zakresie doprowadzi do tego, że 
piosenek będzie w bród, a lekarstw in-
nowacyjnych coraz mniej, a co za tym 
idzie, populacja mogąca nacieszyć się 
słuchaniem melodyjek będzie poma-
lutku zanikać.

Obym się mylił.

Piotr Fonrobert

8 sierpień 1988

Dieta? Uczucie zmęczenia? Szcze-
pienie przeciwko grypie? Wyjazd na 
wakacje? Alkohol? Suplementy? Ćwi-
czenia? Sauna?

Oto przykładowe tematy często 
poruszane przez pacjentów, u których 
wykryto GIST. Jaki wpływ na nasz tryb 
życia ma choroba oraz zażywane leki? 
Na te i inne najczęściej zadawane py-

tania odpowiada dr Peter Reichardt  
z niemieckiego Stowarzyszenia Das Le-
benhaus.

Czy istnieje jakaś szczególna die-
ta, której pacjenci z GIST powinni 
przestrzegać?

Nie ma takiej diety, jednak w zależ-
ności od charakteru choroby i przeby-
tych operacji należy uwzględniać róż-
ne uwarunkowania indywidualne. Np. 
pacjenci po resekcji żołądka powinni 
jeść często, ale w małych ilościach,  
a ponadto co miesiąc muszą otrzymy-
wać witaminę B12 w postaci zastrzy-
ków. Pacjenci, którym usunięto trzust-
kę, powinni uważać na potrawy zawie-
rające dużo tłuszczu. U pacjentów po 
usunięciu części jelita może wystąpić 
tzw. zespół krótkiego jelita, prowa-
dzący do zaburzeń wchłaniania wody  
i składników odżywczych, co powodu-
je częste biegunki i różne powikłania. 
W każdym konkretnym przypadku za-
lecana jest konsultacja dietetyka. Każ-

dy pacjent ma własne zapotrzebowania 
żywieniowe, które wymagają indywi-
dualnego podejścia. 

Podkreślę raz jeszcze: nie ma jed-
nolitej diety obowiązującej wszystkich 
pacjentów z GIST-em. Nie ma potrze-
by wprowadzania zmian w nawykach 
żywieniowych ze względu na GIST lub 
leczenie Glivekiem. Każdemu pacjen-
towi zaleca się jednak zdrową i zbilan-
sowaną dietę – tak samo jak w przy-
padku ludzi zdrowych. 

Często pacjentom onkologicznym 
doradza się zażywanie preparatów 
wielowitaminowych lub suplemen-
tów diety. Co Pan doktor o tym są-
dzi?

Jak dotąd nie ma żadnych popartych 
badaniami dowodów na to, że suple-
menty diety mają pozytywny wpływ 
na samopoczucie pacjenta. Witaminy  
z kolei najlepsze są w postaci codzien-
nej porcji owoców i warzyw, stanowią-
cych część zdrowej diety. Taka dieta 

ŻYCIE Z GIST-EM

NASZE ŻYCIE NASZE ZDROWIE
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pokrywa zazwyczaj zapotrzebowanie 
na witaminy i minerały. Nie ma potrze-
by kupowania kosztownych suplemen-
tów. Ja ze swej strony wahałbym się 
aktywnie polecać pacjentom tego typu 
preparaty.

Czy jakieś produkty spożywcze 
mogą zakłócać działanie imatynibu?

Imatynib jest metabolizowany w wąt- 
robie. Potencjalnie każdy pokarm i nie-
które leki mogą zakłócać prawidłowy 
metabolizm imatynibu. Dzieje się to w 
dwojaki sposób. Metabolizm imatynibu 
może się obniżyć, wskutek czego po-
ziom jego stężenia we krwi wzrośnie. 
Skutkiem tego może być nasilenie się 
działań niepożądanych. Tego typu efekty 
powoduje np. grapefruit – dlatego trze-
ba uważać na ten owoc i wszystkie jego 
pochodne, takie jak sok z grapefruita czy 
wyciąg z pestek grapefruita. Od czasu do 
czasu można sobie pozwolić na zjedze-
nie grapefruita, lecz nie wolno robić tego 
regularnie. 

Drugi możliwy problem to wzrost 
metabolizmu imatynibu, co powodu-
je obniżenie jego poziomu we krwi. 
Wówczas pojawia się niebezpieczeń-
stwo niedostatecznego działania leku, 
co obniża jego skuteczność. Taką sytu-
ację może spowodować pozornie nie-
szkodliwy dziurawiec, często zażywa-
ny jako środek przeciwdepresyjny.  

Czy mleko utrudnia wchłanianie 
imatynibu?

Mleko nie ma żadnego wpływu na 
wchłanianie imatynibu. Są jednak lsy-
tuację, gdy zawarte w mleku wapno 
może utrudniać wchłanianie leku. W 
przypadku imatynibu nie mamy takich 
informacji.

Kiedy najlepiej zażywać Glivec?
Gliveku nie należy przyjmować na 

czczo – zawsze w trakcie lub po posił-
ku. Pacjenci zażywający jedną tabletkę 
dziennie zazwyczaj biorą lek w trakcie 
lub po śniadaniu. Niektórzy lepiej to-
lerują lek przyjmowany w trakcie lub 
po kolacji. Pora przyjmowania nie ma 
wpływu na skuteczność leku. Glivec 
należy zażywać regularnie, zawsze  
o tej samej porze: w trakcie lub po 
śniadaniu/kolacji. Z kolei pacjenci, 
którzy biorą Glivec dwa razy dziennie, 
zawsze przyjmują go przy śniadaniu i 
kolacji. 

Czy alkohol ma wpływ na imaty-
nib?

Nie mamy informacji na temat od-
działywania miedzy imatynibem i alko-
holem. Wiadomo natomiast, że alkohol 
ma negatywny wpływ na wątrobę. Pa-
cjenci zażywający Glivec nie powinni 
pić alkoholu w dużych ilościach, nie jest 
on jednak bezwzględnie zakazany. Wy-
picie od czasu do czasu piwa bądź kie-
liszka wina czy szampana nie zaszkodzi. 

Czyli pacjenci z przerzutami do 
wątroby mogą wypić lampkę szam-
pana na urodziny?

Oczywiście. Jak powiedziałem, raz 
na jakiś czas alkohol jest dozwolony.

Wielu pacjentów uskarża się na 
zmęczenie. Są na to jakieś sposoby?

Jednym z głównych skutków 
ubocznych długotrwałego zażywania 
imatynibu jest przewlekłe zmęczenie. 
To coś więcej, niż zwykłe zmęczenie 
– bardziej uczucie wyczerpania i braku 
skuteczności oraz szybka utrata ener-
gii. Trudno jest temu zaradzić. 

Pomimo prawidłowego stężenia he-
moglobiny, niektórzy pacjenci wciąż 
odczuwają zmęczenie i ogólne osłabie-
nie. Wynika z tego, że powodem zmę-
czenia niekoniecznie jest anemia.

Co można zrobić w tej sytuacji? 
Ważne jest, by zachowywać aktywność 
fizyczną i unikać zbyt długiego wypo-
czynku. Pacjenci, którzy często odpo-
czywają w ciągu dnia często miewają 
problemy ze snem w nocy. Zalecam 
spacery, pływanie lub kontynuowanie 
jakiejkolwiek aktywności fizycznej 
sprzed zachorowania. Aktywność fi-
zyczna może być naprawdę skuteczna 
w walce z przewlekłym zmęczeniem. 

Jakie leki można wziąć na ból gło-
wy?

Należy unikać takich leków jak 
paracetamol lub preparaty złożone,  
w których środek ten występuje. 
Można natomiast zażyć aspirynę lub 
ibuprofen.

Czy pacjent z GIST może się za-
szczepić przeciwko grypie?

Tak, nie ma ku temu przeciwwska-
zań. Jeśli pacjent chce się zaszczepić, 
może to zrobić. GIST sam w sobie nie 
stanowi przeciwwskazania do szcze-

pień. Decyzję można podjąć bez szcze-
gólnego uwzględnienia GIST-u i lecze-
nia imatynibem.

Czy chorzy na GIST mogą ćwi-
czyć bez ograniczeń?

Pacjenci z GIST mogą wykonywać 
praktycznie wszystkie rodzaje ćwiczeń. 
Niektórzy mają ograniczoną wydolność 
ze względu na niski poziom hemoglo-
biny lub trwałe uczucie zmęczenia, po-
winni zatem unikać zbyt intensywnych 
ćwiczeń. Konieczność rezygnacji z ak-
tywności fizycznej na tym samym po-
ziomie co przed zachorowaniem może 
wywoływać frustrację: jeśli ktoś był 
przyzwyczajony do długodystansowych 
spacerów, może mieć problem z kon-
tynuowaniem utartych przyzwyczajeń.  
W takim przypadku można zacząć np. od 
połowy tradycyjnego dystansu i stopnio-
wo go zwiększać. Nie można zapominać  
o tym, że aktywność fizyczna jest bardzo 
ważna i pomaga w zwalczaniu zmęcze-
nia. Oczywiście nie należy przesadzać  
i raczej unikać sportów ekstremalnych, 
ale teoretycznie nie ma żadnych ograni-
czeń. W każdym przypadku decyzja jest 
indywidualna i nie jest wprost uzależnio-
na od diagnozy GIST. 

Czy pacjenci z GIST nie mają 
przeciwwskazań do masażu?

Nie ma żadnego powodu żeby pa-
cjenci nie mieli korzystać z masażu. 
Jeśli guz jest umiejscowiony w pod-
brzuszu wówczas nie należy uciskać 
tej okolicy. Nie ma jednak żadnych 
przeciwwskazań gdy chodzi o masaż 
pleców lub szyi. Niektórzy uważają, że 
masaż może powodować rozsiew ko-
mórek nowotworowych, ale z pewnoś-
cią nie ma to zastosowania w przypad-
ku GIST. Jeśli pacjent jest po operacji, 
nie ma guza, a ponadto nie zażywa le-
ków, nie ma w ogóle żadnych ograni-
czeń pod tym względem.

Czy pacjenci z GIST mogą ko-
rzystać z sauny i jakich zasad należy 
przy tym przestrzegać? 

Nie ma zakazu korzystania z sauny. 
Każdy pacjent oczywiście powinien 
wziąć pod uwagę swoje nieco ograni-
czone możliwości fizyczne (niski po-
ziom hemoglobiny, zmęczenie). Jeśli 
pacjent ma zwyczaj chodzenia do sau-
ny, doskonale zna swoje ograniczenia. 
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Jeśli natomiast nigdy do tej pory z sau-
ny nie korzystał, powinien zachować 
ostrożność.

Co chorzy na GIST powinni wziąć 
pod uwagę wyruszając na wakacje?

Imatynib zwiększa wrażliwość 
skóry na światło i utrudnia uzyskanie 
opalenizny. Znacznie wzrasta ryzyko 
oparzeń słonecznych. Należy zadbać  
o właściwy ubiór, krem z dobrym fil-
trem przeciwsłonecznym i niezbyt dłu-
go przebywać na słońcu. Górskiego 
słońca też nie można lekceważyć. 

Gdzie najlepiej pojechać? Decyzja 
jest uzależniona od stadium choroby  
i aktualnej terapii. Jeśli jesteś w trakcie 
leczenia, nie powinieneś wyjeżdżać do 
krajów gdzie można napotkać trudno-
ści z dostępem do opieki medycznej. 
Pacjent z przerzutami nie powinien 
raczej udawać się w podróż jeepem na 
Saharę. W każdym konkretnym przy-
padku najlepiej omówić swoje plany 
wakacyjne z lekarzem prowadzącym. 

Czy chorzy na GIST mogą mieć 
dzieci?

Kobiety leczone imatynibem nie 
powinny zachodzić w ciąże, ponieważ 

istnieje znaczne ryzyko negatywne-
go wpływu tego leku na płód. Są też 
wątpliwości co do tego czy mężczyzna 
leczony Glivekiem powinien być oj-
cem. Brak wystarczających danych na 
ten temat sugeruje zachowanie ostroż-
ności. Jednak niezależnie od rodziciel-
stwa pacjenci z GIST mogą być aktyw-
ni seksualnie. 

Są obawy, że imatynib może ne-
gatywnie wpływać na rozwój płodu. 
Czy istnieją jakieś dowody na to, 
że nasienie lub jajeczko mogą być 
uszkodzone?

Takich dowodów nie ma. Jeśli pa-
cjent przebył pomyślnie operację, 
wskutek której guz został w całości 
usunięty, i przeszedł kilkuletnie wspo-
magające leczenie imatynibem, po za-
przestaniu leczenia może mieć dzieci. 
Oczywiście należy uwzględnić rokowa-
nia. Pacjentom z wysokim ryzykiem na-
wrotu, będącym w trakcie leczenia ad-
juwantowego, nie zalecałbym planowa-
nia rodzicielstwa. Jeśli pomimo pełnej 
wiedzy na temat ewentualnego ryzyka 
pacjent jednak podejmie taką decyzję, 
z medycznego punktu widzenia nie ma 
przeciwwskazań. Jest to bardziej kwe-

stia natury etycznej lub moralnej. 
Czy istnieje ryzyko dziedziczenia 

choroby przez dzieci osób, które cho-
rowały na GIST?

Nie. GIST zdecydowanie nie należy 
do chorób dziedzicznych. Istnieje je-
dynie kilka przypadków występowania 
GIST w obrębie jednej rodziny. 

Niektórzy pacjenci z GIST infor-
mują o występowaniu u ich dziad-
ków guza w obrębie jamy brzusznej. 
Czy istnieje ewentualność, że był to 
niezdiagnozowany w tamtym czasie 
GIST?

Rodzinny GIST jest niezmiernie 
rzadki, na całym świecie znane są tyl-
ko pojedyncze przypadki, zatem praw-
dopodobieństwo, że był to niezdiag-
nozowany GIST jest znikome. Guzy  
w jamie brzusznej są bardzo częste i 
fakt ich występowania w rodzinie o ni-
czym nie świadczy. 

Źródło: http://liferaftgroup.org/wp-
-content/uploads/2012/09/Feb2006_fi-

nal.pdf

Tłum. Hanna Szachowska

ŻYCIE PO ZAKOŃCZENIU TERAPII

Zakończenie terapii to przeżycie 
zarówno ekscytujące jak i wywołujące 
zrozumiały niepokój. Z jednej strony 
cieszysz się z tego, że leczenie masz 
już za sobą, z drugiej zaś towarzyszy 
ci lęk przed nawrotem. Osoby po prze-
bytej chorobie nowotworowej często 
reagują właśnie w taki sposób. 

Przez całe lata po zakończeniu le-
czenia będziesz musiał regularnie cho-
dzić do lekarza na kontrolę i wyko-
nywać różne badania (w tym badanie 
krwi, rentgen, tomografię lub rezonans 
magnetyczny), żeby sprawdzić czy no-
wotwór nie wrócił. 

Prawie każda terapia przeciwno-
wotworowa powoduje skutki uboczne. 
Niektóre z nich utrzymują się przez 
kilka tygodni lub miesięcy, inne trwa-
ją dłużej. W przypadku jakichkolwiek 
problemów należy poinformować  

o nich lekarza, który poszuka odpo-
wiednich środków zaradczych.

Po zakończeniu leczenia może się 
zdarzyć, że zmienisz lekarza prowa-
dzącego. Należy podać mu wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące twojej 
choroby i zastosowanej terapii. Do-
kładnie przygotuj potrzebną dokumen-
tację medyczną - najlepiej w trakcie 
prowadzonego leczenia wykonywać 
kopie wszystkich dokumentów, w tym 
kopię wyników biopsji, opisu operacji 
(w przypadku interwencji chirurgicz-
nej), karty informacyjnej leczenia, wy-
pisu ze szpitala itp.

Teraz możesz inaczej spojrzeć na 
swoje życie. Czas na zmiany. Pomyśl 
o swoim życiu sprzed zachorowania. 
Czy dostrzegasz jakieś czynniki, któ-
re mogły się przyczynić do rozwoju 
choroby? Palenie papierosów, nad-

używanie alkoholu, niezdrowy spo-
sób odżywania się, brak aktywności 
fizycznej? Albo może tłumienie nega-
tywnych uczuć i nadmiar stresu? Teraz 
nie czas na to, by rozpamiętywać błędy 
i pielęgnować poczucie winy. Możesz 
wprowadzić zmiany, wskutek których 
poczujesz się lepiej. Zacznij od tych,  
z którymi najtrudniej ci się zmierzyć.

Zachowanie właściwej diety może 
nastręczać znaczne trudności, zarów-
no w trakcie jak i po terapii. Choroba  
i leczenie powoduje zmianę odczu-
wania smaku, nudności, brak apetytu, 
utratę masy ciała. Zdarza się również, 
że chorzy przybierają na wadze, mimo 
że jedzą niewiele, co również nie po-
prawia samopoczucia. 

W przypadku utraty wagi lub za-
burzeń smaku postaraj się jeść tyle, ile 
potrafisz, wiedząc, że te problemy są 
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przejściowe. Lekarz lub dietetyk dora-
dzą jak można uporać się z niektórymi 
z negatywnych objawów. Często po-
mocne jest spożywanie małych posił-
ków co 2-3 godziny.

Dobrze jest za-
chować nabyte w 
trakcie choroby 
właściwe nawy-
ki żywieniowe 
również po za-
kończeniu terapii. 
Jedz 5 lub więcej 
porcji owoców 
i warzyw w cią-
gu dnia, wybieraj 
pieczywo pełno-
ziarniste zamiast 
białego pieczywa 
i ciast, ogranicz 
spożycie tłusz-
czów i cukrów, 
unikaj przetworzonej żywności, takiej 
jak fast food, wędliny, boczek. Jeśli 
pijesz alkohol, ogranicz się do 1 (dla 
kobiet) czy 2 (dla mężczyzn) drinków 
dziennie. Nie zapominaj o regularnej 
aktywności fizycznej – w połączeniu 
ze zdrową dietą pomoże ona zachować 
właściwą masę ciała i doda energii.

Wiele osób cierpiących na choroby 
nowotworowe boryka się z uczuciem 
zmęczenia. Nie jest to takie zmęcze-
nie, jakie się odczuwa po całym dniu 
pracy, lecz uczucie przytłaczającego 
znużenia, które nie ustępuje nawet po 
dłuższym wypoczynku. Zdarza się, że 
taki stan się utrzymuje jeszcze długo 
po zakończeniu terapii. 

Nie jest łatwo zachować dynamicz-
ny tryb życia przy ciągle towarzyszą-
cym zmęczeniu, jednak aktywność 
pomaga nieco je zmniejszyć. Badania 
wykazały, ze regularnie ćwiczący pa-
cjenci lepiej znoszą zmęczenie i cieszą 
się lepszym samopoczuciem. Udo-
wodniono, że osoby dorosłe powinny 
poświęcać na aktywność ruchową co 
najmniej 30 min. dziennie przez co 
najmniej 5 dni w tygodniu.

To normalne, że przez okres choro-
by tracimy część tej siły i werwy, jaką 
mieliśmy przed zachorowaniem. Ćwi-

czenia pomagają odbudować mięśnie, 
pobudzają krążenie i stymulują pracę 
serca, podnoszą nastrój i ogólnie po-
prawiają naszą kondycję. Należy jed-
nak zadbać o to, by program był do-
pasowany do naszego wieku i możli-

wości. Zanim rozpoczniesz ćwiczenia, 
zasięgnij porady lekarza. W przypadku 
dłuższego okresu bezczynności należy 
zacząć od krótkich spacerów. Ponadto 
pamiętaj o odpoczynku – nie należy się 
przemęczać.

Kolejna istotna sprawa to twój stan 
emocjonalny. Choroba wpływa nie tyl-
ko na twoją kondycję fizyczną – zmie-
niają się również twoje uczucia i upo-
dobania, twój sposób myślenia i odbiór 
rzeczywistości. Zwykle po zakończe-
niu terapii ludzie doświadczają wielu 
rozmaitych emocji. W czasie trwania 
choroby byleś skupiony tylko na pro-
cesie leczenia. Teraz zaczynasz myśleć 
o tym jaki wpływ choroba wywarła na 
Ciebie i twoją rodzinę, zastanawiać się 
nad relacją ze współmałżonkiem. Po-
trzebujesz ludzi, którzy mogliby dać Ci 
wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. 
Zazwyczaj będą to twoi bliscy, ale mo-
żesz też szukać zrozumienia w grupach 
wsparcia, wspólnocie kościelnej, sto-
warzyszeniach pacjenckich. 

Osoby po przebytej chorobie no-
wotworowej często muszą zmierzyć 
się z wyzwaniami natury psychicz-
nej lub emocjonalnej, wynikającymi  
z tego trudnego doświadczenia. Czasa-
mi myśl o tym, że choroba może w każ-
dej chwili powrócić, uniemożliwia im 
radość z odzyskanego życia. Lęk przed 

nawrotem powoduje swego rodzaju pa-
raliż emocjonalny, uniemożliwiający 
tym osobom podjęcie ważnych decyzji 
życiowych, takich jak zmiana pracy 
czy zawarcie związku małżeńskiego,  
a nawet prowadzenie normalnego try-
bu życia. Z drugiej strony ozdrowień-
com może towarzyszyć poczucie winy 
wywołane faktem, że ich bliscy przy-
jaciele, których poznali w szpitalu lub 
stowarzyszeniu zrzeszającym pacjen-
tów, przegrali walkę z chorobą. 

Niektórzy ludzie czują się dobrze  
w grupie, inni wolą prywatną rozmowę 
z przyjacielem, księdzem czy terapeu-
tą. Dobrze jest jeśli masz kogoś z kim 
możesz się podzielić swoimi uczuciami 
i przemyśleniami, zwierzyć się ze swo-
ich trosk. Werbalizacja negatywnych 
emocji często pomaga je kontrolować.

Bardzo ważne jest pozytywne na-
stawienie. Postaraj się dostrzegać do-
bre strony każdej sytuacji i zachować 
nadzieję zamiast pogrążać się w roz-
paczy. Odpędzaj od siebie negatywne 
myśli, skieruj całą swoją energię na to 
co możesz zrobić, żeby jak najdłużej 
cieszyć się dobrym samopoczuciem. 
Uporządkowanie codziennych czynno-
ści ułatwia wielu ludziom odzyskanie 
pewności siebie, poczucia kontroli nad 
własnym życiem. 

Opracowanie i tłumaczenie: 
Hanna Szachowska

http://www.cancer.org/treatment/
survivorshipduringandaftertreatment/
behealthyaftertreatment/moving-on-
-after-treatment
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Kto to widział, żeby normalny czło-
wiek dostarczał organizmowi dziennie  
6 kg marchwi i 30 filiżanek zielonej her-
baty? Ludzie są częścią przyrody i po-
winni funkcjonować jako jej element. 
Tymczasem inwazja środków, które sami 
sobie aplikujemy, staje się zjawiskiem 
niepokojącym.

- Od setek tysięcy lat ludzie spoży-
wali naturalne produkty i funkcjonowa-
li. Jeszcze 30 lat temu ludzie jedli sałatę, 
marchew, jabłka. Nie było suplementów. 
Poprzez ich wprowadzenie przechodzi-
my ewolucję - do naszych organizmów 
wprowadzamy substancje w postaci 
skoncentrowanej o niebywałym działa-
niu - ocenia prof. Ewa Widy-Tyszkie-
wicz z katedry farmakologii doświad-
czalnej i klinicznej Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

Jedna tabletka betakarotenu to ekwi-
walent wymienionej ilości marchwi. 
Jedna kapsuła ekstraktu camellia sinen-
sis to „równowartość” ok. 5 filiżanek 
herbaty. Entuzjaści szybkiego zrzucenia 
kilogramów łykają kilka takich pigu-
łek dziennie, często dorzucając do tego 
garść multiwitamin. To doskonały spo-
sób na utratę zdrowia lub życia.

Reklama dźwignią głupoty
Podstawowym problemem jest to, iż 

przeciętny konsument nie odróżnia le-
ków, także roślinnych, od suplementów 
diety. Tymczasem szacunkowo około 
połowa suplementów zawiera rośliny, 
które nie są obojętne dla naszego zdro-
wia.

- Ekstrakt z ziela dziurawca obniża 
stężenie cyklosporyny we krwi, stężenie 
leków przeciwretrowirusowych i niektó-
rych p/nowotworowych oraz wpływa 
na skuteczność niektórych leków prze-
ciwdepresyjnych. Równoczesne stoso-
wanie ekstraktów z dziurawca i leków 
antykoncepcyjnych może prowadzić do 
nieplanowanej ciąży. Ekstrakt z miło-
rzębu w interakcji z warfaryną lub nie-
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi 
zwiększa ryzyko krwawienia. Korzeń  
z rzewienia i aloes powodują zwiększo-
ne wydalanie potasu, co zwiększa siłę 
działania środków antyarytmicznych - 
wymienia Andrzej Ostrowicz z Polskie-
go Komitetu Zielarskiego. 

O ile leki, zarówno syntetyczne, jak  
i roślinne, podlegają procesowi rejestra-

cji i dopuszczeniu do obrotu przez URPL 
wraz z informacją o przeciwwskaza-
niach czy możliwości wystąpienia dzia-
łań niepożądanych, o tyle suplementy 
mogące zawierać witaminy, minerały 
oraz surowce i przetwory ziołowe, trak-
towane są jako produkty spożywcze  
i wystarczy ich zgłoszenie do inspekcji 
sanitarnej.

Nieuczciwa prezentacja i wszech-
obecna reklama suplementów przypi-
sująca im nieuzasadnienie właściwości 
lecznicze, bez ostrzeżeń o możliwych 
negatywnych skutkach stosowania, 
prowadzi do ich nadkonsumpcji. -  
20 lat temu na rynku amerykańskim 
było ok. 4 tys. preparatów roślinnych, 
w 2011 roku już 55 tysięcy, o wartości 
rynkowej ok. 90 mld dolarów. W Eu-
ropie stosuje je nawet 20 proc. popu-
lacji - ocenia prof. Widy-Tyszkiewicz. 
Niezdrowe jak witaminy

Jakie są konsekwencje bezkrytycz-
nego nadużywania ekstraktów roślin? 
Europejska Agencja Leków oceniła, że 
powszechnie stosowany u niemowląt 
wyciąg z owoców kopru włoskiego (np. 
w herbatkach typu instant) nie powinien 
być podawany dzieciom poniżej 4 rż,  
z uwagi na zawarty w nim estragol, któ-
ry ma działanie genotoksyczne oraz ane-
tol, który wykazuje aktywność estrogen-
ną. Badania pokazały, że u dziewczy-
nek nafaszerowanych koprem stężenie 
estradiolu w surowicy krwi wynosiło 18, 
25, a nawet 30 nanogramów na decylitr, 
przy normie 1,5 ng/dl.

- Powszechnym zjawiskiem jest do-
dawanie do preparatów roślinnych wita-
min i minerałów z uwagi na przekona-
nie, że ich właściwości antyoksydacyjne 
eliminują wodne rodniki i wpływają na 
poprawę wyglądu. Tymczasem stosowa-
nie witamin z aktywnością antyoksyda-
cyjną jest powodem poważnych proble-
mów. W latach 90. tych badano wpływ 
betakarotenu i witaminy A u osób, które 
były narażone na raka płuc ze względu 
na kontakt z azbestem. Badanie prze-
rwano, bo zaobserwowano zwiększoną 
umieralność w tej grupie badanych - po-
dała prof. Widy-Tyszkiewicz.

W innym badaniu, w którym 40 tys. 
kobiet stosowało przez wiele lat suple-
mentację witamin, magnezu, cynku, 
miedzi, żelaza, okazało się, że prepara-

ty wielowitaminowe zwiększają ryzyko 
zgonu o 2 proc., witamina B6, kwas fo-
liowy, żelazo, magnez, cynk nawet o 6 
proc., a sama miedź o 18 procent. Męż-
czyźni, którzy stosowali multiwitaminy, 
dwukrotnie częściej umierali z powodu 
zaawansowanego raka gruczołu kroko-
wego, zaś u zdrowych kobiet w wieku 
47-50 lat, które przez 7,5 roku otrzymy-
wały preparat wielowitaminowy (m.in. 
betakaroten, selen), występowało zwięk-
szenie częstotliwości czerniaka skóry  
w porównaniu do grupy placebo.

Obserwowano również niekorzystne 
efekty suplementacji wapnia. W trwają-
cym 11 lat badaniu porównano dwie gru-
py osób w średnim wieku, bez poważ-
nych zdarzeń sercowo-naczyniowych. 
Jedna z nich stosowała suplementację 
wapnia w połączeniu z witaminami.  
W tej grupie odnotowano znaczny 
wzrost zawałów serca; przy suplementa-
cji samego wapnia - wyraźny wzrost nie 
tylko zawałów serca, ale i udarów.

- Podobne wnioski wynikały z au-
stralijskiego badania, w którym analizo-
wano grupę 90 tys. kobiet w podeszłym 
wieku, które otrzymywały wapń z po-
wodu osteoporozy. Znacznie wzrastała 
u nich częstość występowania zawału 
serca i udarów. Wniosek - wapń powi-
nien być podawany drogą naturalną, bo-
wiem minerał pochodzący z produktów 
spożywczych wchłania się stopniowo 
drogą fizjologiczną. Wyrzut wapnia z ja-
kichkolwiek form minerałów w postaci 
tabletek powoduje gwałtowne osadzanie 
się go na blaszkach miażdżycowych - 
ocenia prof. Widy-Tyszkiewicz.

Odwodnienie czy rozwodnienie 
mózgu

Osobną grupą nabywców suplemen-
tów są osoby chcące zrzucić zbędne ki-
logramy, najlepiej bez wysiłku. Ephedra 
sinica, przęśl chińska jest stosowana 
jako składnik wielu suplementów sto-
sowanych na odchudzanie dostępnych  
w Polsce, mimo że amerykańska FDA  
w 2007 roku wycofała substancję z ryn-
ku z powodu zgonu po jej zażyciu.

Zwykła zielona herbata jest dosko-
nałym napojem o właściwościach zdro-
wotnych, wpływając m.in. na zmniej-
szenie ryzyka zachorowania na choroby 
serca i kontrolowanie wagi ciała. Jednak 
produkty przygotowane ze skoncen-
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trowanego ekstraktu camellia sinensis 
uszkadzają komórki wątrobowe, jeśli 
stężenie zawartych w niej polifenoli jest 
zbyt wysokie. Jedna kapsułka suplemen-
tu jest odpowiednikiem ok. 5 filiżanek 
herbaty. Niektórzy łykają kilka takich 
kapsułek dziennie.

Z kolei zawarta w wielu suplemen-
tach garcinia cambodia nie działa. - Za-
warty w roślinie kwas hydroksycytryno-
wy nie ma zdolności odchudzających. 
Za to opisano groźną interakcję u chorej 
na astmę, która zmarła przy jednoczes-
nym zażyciu suplementu i monteluka-

stu. Na rynku znajduje się też wiele pro-
duktów podrobionych, zawierających 
aristolochię o działaniu nefrotoksycz-
nym - mówi prof. Widy-Tyszkiewicz.

Inne suplementy o działaniu prze-
czyszczającym zawierające glikozydy 
antrachinonowe (np. aloes lub morwa 
indyjska) wpływają na równowagę elek-
trolitową i powodują zmiany w układzie 
krążenia, zaś przy długotrwałym stoso-
waniu mogą być środkami kancerogen-
nymi. Szereg suplementów zawiera też 
substancje, które mają wzmacniać efek-
ty działania, w tym efedrynę, amfetami-

nę, leki przeciwdepresyjne wpływające 
na poprawę nastroju, leki anksjolitycz-
ne o działaniu kojącym oraz substancje 
moczopędne. Wiadomo - odwodnienie 
organizmu powoduje utratę wagi ciała. 
Ale nadmiar tłuszczu jak był, tak będzie.

Luiza Jakubiak
http://www.rynekzdrowia.pl/Ry-

nek-Zdrowia/Przepis-na-utrate-zdro-
wia,140323,0.html

1 brokuł - różyczki wraz z obranymi 
łodygami (grubo krojone)
1,5 szkl. bulionu, wywaru z warzyw 
lub wody
1 łyżka oliwy
1 mała cebula, drobno pokrojona 
3 łyżki mąki
3 szkl. chudego mleka
Pół łyżeczki soli (opcjonalnie), pół ły-
żeczki pieprzu (opcjonalnie)

Ćwierć 
łyżeczki 
papryki
Odrobina 
pieprzu 
cayenne

Z a g o -
tować bro-
kuły wraz  
z bulionem/
wywarem, 

zmniejszyć ogień i gotować pod przy-
kryciem 8-10 min., lekko schłodzić,  
a następnie zmiksować. Przełożyć do 
innego naczynia. Cebulę zeszklić na 

oliwie (3-5 min) w tym samym garn-
ku, gdzie gotowały się brokuły, dodać 
mąkę i smażyć powoli przez 2-3 minu-
ty, cały czas mieszając. Stopniowo do-
dawać mleko i nadal mieszać na małym 
ogniu, aż do zagotowania. Następnie 
dodać zmiksowane brokuły, sól, pieprz, 
paprykę i pieprz cayenne, dobrze wy-
mieszać. 

Napój z arbuza na upalne dni 
1 arbuz (ok. 1 kg) 
ok. 300 ml wody 
cukier (170 g) 
4 limonki pokrojone w ćwiartki 
kardamon 

Wodę z cukrem zagotować, odstawić, 
dodać limonki i kardamon, zostawić 
na 2-3 godziny po czym mocno schło-
dzić. Następnie zmiażdżyć miąższ 
arbuza (można widelcem), dodać do 
pozosta łych składników, wymieszać 
i zostawić na 5-10 min. Można poda-
wać z kost kami lodu. 

1 banan, 2 brzoskwinie, 2 morele,  
1 gruszka
1 łyżka miodu
poł łyżeczki soku z cytryny
2 szkl. jogurtu, kefiru lub maślanki
Owoce obrać, pokroić i zmiksować 
razem z miodem, siemieniem lnianym 
i sokiem cytrynowym. Jogurt (kefir 
lub maślankę) dolewać stopniowo, by 
uzyskać odpowiednią konsystencję, 
dobrze wymieszać.

http://www.cancer.org/treatment/
survivorshipduringandaftertreatment/
nutritionforpeoplewithcancer/nutri-
tionforthepersonwithcancer/nutrition-
-during-treatment-recipes
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Krem z brokułów (5 porcji)
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