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Co można zrobić na rzeCz 

innowacyjności 
ochrony zdrowia 
w Polsce

Rozpatrując samo pojęcie innowacji 
w medycynie, warto już na wstępie 
uporządkować wiedze o rodzajach in-

nowacji. Możemy wyróżnić: innowacje tera-
peutyczne, mówimy o nich, gdy skuteczność 
i/lub bezpieczeństwo stosowania są wyż-
sze niż opcjonalnych sposobów postępowa-
nia, innowacje farmakologiczne - mamy do 
czynienie z nimi w sytuacji, gdy compliance 
(zgodność z zaleceniami lekarza) terapii jest 
lepszy, oraz innowacje technologiczne, czyli 
takie, w których mamy dowód na to, iż sub-
stancja jest czystsza lub lepszy jest proces 
produkcji.

Ponadto innowacje dzielimy na leki oraz 
technologie nielekowe, a te z kolei dzie-
lą się na technologie diagnostyczne oraz 
terapeutyczne. 

 Wskazania rEjEstraCyjnE
Vs. rEfundaCyjnE

Pierwszym problemem w dyskusji na te-
mat dostępności i finansowania innowacji 
medycznych w Polsce są różnice pomiędzy 
wskazaniami rejestracyjnymi, a refundacyj-
nymi. W praktyce oznacza to, że nawet jeże-
li innowacyjny lek został objęty refundacją to 
najczęściej refundacja odbywa się w bardzo 
wąskim zakresie wskazań dla tego leku, w du-
żej mierze ograniczając dostęp do korzysta-
nia z jego innowacyjności. Dzieje się tak po-
nieważ w odróżnieniu od innych krajów UE, 
w których w momencie rejestracji, lek uzy-
skuje refundacje w pełnym zakresie wska-
zań rejestracyjnych, w Polsce zasada ta nie 
funkcjonuje. W większości przypadków, je-
żeli mówimy o drogich, innowacyjnych le-
kach będziemy mieli prawie zawsze zawężo-
ne wskazania. 

 TechNoloGie Nielekowe 
wciąż czekają w kolejce

Wyzwaniem, które wciąż stoi na drodze 
do innowacyjności w Polsce jest również do-
stęp do innowacyjnych technologii nieleko-
wych, w tym diagnostycznych oraz terapeu-
tycznych. Agencja Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji (AOTMiT), która w naszym 
kraju odpowiada za weryfikację technologii 
medycznych, co umożliwia uzyskanie refun-

dacji, w 99% zajmuję się lekami, stąd kolejka 
wniosków o ocenę technologii nielekowych 
i wniosków o rozpatrzenie ujęcia ich w koszy-
ku świadczeń gwarantowanych sięga powy-
żej 3 lat. 

Tymczasem w koszyku znajduje się wie-
le technologii przestarzałych, często nie-
skutecznych, a więc w zamian za we-
ryfikacje zawartości koszyka można by 
uwolnić środki finansowe na refundację in-
nowacyjnych technologii pozostających dziś 
poza koszykiem.

Do tej pory zmapowaliśmy ponad 1800 
technologii nielekowych, zakładając optymi-
stycznie, że połowa z nich w Polsce jest ob-
jęta refundacją, to wciąż nie mamy dostępu 
do co najmniej 900 innowacyjnych technolo-
gii nielekowych, z których korzystają chorzy 
w krajach wysokorozwiniętych. Winę za tę sy-
tuację ponosi m.in. ustawodawstwo polskie, 
które nie określa ram czasowych rozpatrze-
nia wniosku o refundację technologii nieleko-
wych. Niepodważalne jest to, że w bardzo bli-
skiej przyszłości sytuacja ta musi się drastycz-
nie zmienić, a tryb rozpatrywania wniosków 
refundacyjnych i procedura oceny technolo-
gii nielekowych muszą zostać lepiej określo-
ne, tak jak stało się to z technologiami leko-
wymi zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 
o Przejrzystości. 

 sposoby finansoWania 
innoWaCji

Komisja Ekonomiczna, to organ, które-
go zadaniem jest negocjacja jak najlepszych 

cen leków na drodze 
do refundacji. Wła-
dze naszego kraju 
publicznie obiecywa-
ły, że oszczędności, 
które uda się zgro-
madzić dzięki funk-
cjonowaniu Komisji 
Ekonomicznej, zo-
staną przeznaczone 
na powiększenie bu-
dżetu przeznaczane-
go na innowacje me-
dyczne w Polsce. 

Niestety tak się 
nie stało, pula któ-
ra od 2012 roku wyniosła przeszło 3,7 mld 
złotych musiała zostać przeznaczona na 
walkę z zadłużeniem szpitali, a innowacyj-
ne leki wciąż muszą czekać w kolejce na 
refundację.

Gdzie więc tak naprawdę możemy szukać 
możliwości finansowania innowacji? Jest kil-
ka sposobów, aby zwiększyć dostęp do prze-
łomowych, innowacyjnych technologii leko-
wych i nie lekowych w Polsce.

Dobrym przykładem na świetny mecha-
nizm napędzający innowację ma Wielka Bry-
tania i stosowane tam z powodzeniem Part-
nerstwo Publiczno Prywatne (PPP). Przedsta-
wię zasadę jego funkcjonowania na liczbach. 
Państwo deklaruje, że zainwestuje np. 100 
mln funtów w innowacyjny lek i czeka na 
propozycje inwestorów, (oni wykładają do-
datkowe 200mln funtów). Prywatni inwesto-
rzy w obawie przed utratą kapitału chcą po-
nad 50% głosów. Powstaje w końcu budżet 
z przewagą kapitału prywatnego, następnie 
tworzone są innowację publiczno-prywatne 
opracowujące innowacje, a zyski z komer-
cjalizacji projektów zakończonych sukcesem 
mogą sięgać wielokrotności włożonego kapi-
tału. Państwo partycypuje w zyskach – ina-
czej niż w większości przypadków w Polsce. 
Załóżmy, że 2/3 środków wraca do inwesto-
rów, 300 mln natomiast wraca do budżetu 
publicznego, co roku, stanowiąc coraz więk-
szą pulę środków publicznych, z których fi-
nansowane może być opracowanie kolej-
nych innowacji. Pula środków na innowacyj-
ność i innowacyjność gospodarki rośnie na 
zasadach kuli śniegowej.

PPP to bardzo prosty mechanizm, niczym 
koło zamachowe, jednak ma ograniczenia. 
Musi być kontrolowany, bo prywatni inwe-
storzy zaryzykowali swój kapitał. Stąd całość 
procesu musiałaby być stale monitorowa-
na, rozliczana i nadzorowana przez prywat-
ny kapitał. 

Co więcej w ustawie refundacyjnej mamy 
do dyspozycji instrumenty dzielenia ryzyka 
(risk sharing scheme- RSS) w pełnym spek-
trum. To właśnie owe instrumenty mogłyby 
spowodować, że innowacyjność farmakote-
rapii w Polsce mogłaby znacznie się popra-
wić. Bez użycia instrumentów dzielenia ryz-
ka wiele leków jest wycenionych zbyt wyso-
ko, powyżej naszych możliwości płatniczych 
w Polsce, bo przy wycenie leków nie bierze 
się naszego portfela pod uwagę, ale możliwo-
ści płatnicze w najbogatszych krajach. Dzię-
ki RSS można obniżyć cenę efektywną, czyli 
kwotę za którą NFZ kupuje leki, pozostawia-
jąc cenę urzędową na wysokim poziomie, by 
zapobiec eksportowi równoległemu, czyli wy-
wozowi leków z naszego kraju. Niższa cena 
efektywna to większa szansa na objęcie leku 
refundacją, a więc większe możliwości pań-
stwa by zapewnić Polakom dostęp do inno-
wacyjnej terapii. 

Wiele przełomowych terapii czeka na re-
fundację, jednak bez jasno zdefiniowanej 
strategii finansowania innowacji w medycy-
nie perspektywa dostępu do nich będzie nie-
możliwa, a Polska wciąż pozostanie krajem 
innowatorów, którzy często wyjeżdżają za 
granicę by opracowywać nowe terapie, nie 
zaś krajem innowacyjnej medycyny. 

istnieje wiele mechanizmów, które mogłyby stanowić źródło finansowania 
przełomowych technologii lekowych oraz nielekowych w Polsce – wyzwaniem 
jest umiejętność ich poprawnego wykorzystania.
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 Panie Profesorze, mięśniaki macicy to 
częste schorzenie, na które cierpią kobiety 
w różnym wieku, czy mógłby Pan przybliżyć 
nam statystyki zachorowalności?

Prof dr hab. n. med. Grzegorz jakiel: Sta-
tystyki bywają różne ze względu na rozróżnie-
nie mięśniaków dających i niedających objawy, 
ale ekstremaliści uważają, że 70-77% kobiet 
cierpi na mięśniaki macicy wykrywane w ja-
kiejś fazie ich życia, co nie oznacza, że wszyst-
kie one wymagają leczenia! 

 a jak objawia się ta choroba?

G. j.: Obfite krwawienia zwłaszcza mie-
siączkowe prowadzące często do niedokrwi-
stości, ból, poczucie ciężkości w podbrzuszu 
i w skrajnych przypadkach objawy wynikają-
ce z ucisku na sąsiednie narządy: częstomocz, 
zaburzenia wypróżnień, rzadko wymioty oraz 
tzw. zespół Meigsa - dołączone wodobrzusze, 
a niekiedy płyn w opłucnej (obraz może imito-
wać raka jajnika).

 jakie są dostępne możliwości leczenia 
mięśniaków macicy?

G. j.: Po pierwsze operacyjne: radykalne (usu-
niecie macicy) lub konserwatywne (usunięcie 
mięśniaków) w odmianie klasycznej (z otwar-
ciem ściany brzucha) lub laparoskopowej (z ewa-
kuacją usuniętych tkanek przez pochwę lub tylne 
sklepienie, albo rozdrobnienie ich i usunięcie 
przez wąski otwór w ścianie brzucha).

Po drugie metody odnaczynienia i wywoła-
nia martwicy mięśniaka – embolizacja naczyń 

(selektywne zamknięcie naczyń zaopatrują-
cych guz), destrukcja wiązką ultradżwięków itp.

Po trzecie leczenie farmakologiczne – 
współcześnie poprzez podanie octatnu uli-
pristalu – syntetycznego analogu progestero-
nu, który znosi objawy mięśniaków, a także 
zmniejsza ich objętość.

 a która z metod walki z mięśniaka-
mi macicy stosowana jest najczęściej? jak 
przedstawiają się liczby związane z ilością 
przeprowadzanych histerektomii oraz za-
biegów małoinwazyjnych?

G. j.: Nadal najczęściej stosowane jest le-
czenie operacyjne, zwykle pod postacią usu-
nięcia macicy (w Polsce ok 120-130 tysięcy 
operacji rocznie), liczba wykonywanych mio-
mektomii – selektywnego usunięcia mięśnia-
ków, kształtuje się na poziomie 10% histerek-
tomii, co daje 12- 13 tys zabiegów rocznie. 
Około 80 - 85% to klasyczne operacje wykony-
wane z otwarciem ściany brzucha, reszta to za-
biegi laparoskopowe lub wykonywane drogą 
pochwową. Zdarzają się jednak wyjątki – w kie-
rowanej przeze mnie I Klinice Położnictwa i Gi-
nekologii Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie ponad 90% 
operacji powodowanych mięśniakami jest wy-
konywanych metodą laparoskopową.

Zyskują na znaczeniu metody leczenia far-
makologicznego i obecnie w około 20% przy-
padków podejmowane są próby takiego lecze-
nia. To dużo jeśli uwzględnimy, że terapia jest 
na rynku od 2 lat, a od 28 maja tego roku Unij-
ny Nadzór Farmaceutyczny zarejstrował ją do 
samodzielnego leczenia, a nie jedynie do przy-
gotowania przedoperacyjnego.

Embolizacja i metody ultradźwiękowe sta-

M am na imię Justyna, mam lat 26. 
Wszystko rozpoczęło się w 2008 
roku, kiedy to w Centrum Onkologii 

w Bydgoszczy rozpoznano u mnie mięśniako-
watość przełyku i żołądka. Wykonano zabieg 
częściowej resekcji odcinka przełyku oraz gór-
nej części żołądka, stosując zespolenie „ko-
niec do końca”.

W tym samym czasie pojawiły się dolegli-
wości związane z bólem dolnej części brzu-
cha, pleców, jak i obfite, bolesne miesiączki. 
Wtedy udałam się do Poradni Ginekologicz-
nej, gdzie stwierdzono u mnie liczne mięśnia-
ki macicy oraz zmianę guzowatą w okolicy 
łechtaczki. 

Podczas kolejnych wizyt u ginekologa za-
uważono znaczny wzrost wielkości mięśnia-
ków do średnicy od 1 do 7cm. Nasiliły się bóle 
brzucha, miesiączki stały się nie do wytrzyma-
nia, były uciążliwe w życiu codziennym i w pra-
cy. Do tego zaczęłam odczuwać dyskomfort 
i ból związany ze zmianą w okolicy krocza. 
Wtedy usłyszałam od mojej ginekolog, że ko-
nieczna jest operacja wycięcia macicy. Przez 
moment pomyślałam, że to koniec, byłam za-
łamana, ale dzięki wsparciu rodziny i bliskich, 
poszłam do innego ginekologa, gdzie dosta-
łam skierowanie do Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu. 

Po przeprowadzeniu wstępnych badań, 
stwierdzono, że jest możliwość uratowania 
macicy, stosując leczenie farmakologiczne 
octanem uliprystalu. Zgodziłam się na dwie 
trzymiesięczne terapie z użyciem powyższej 
substancji. Już po pierwszym cyklu stosowa-
nia terapii, zauważono zmniejszenie się mię-
śniaków (duże o 81%, małe 98%). Bóle brzu-
cha się zmniejszyły, a miesiączki zredukowa-
ły do minimum. Wtedy przyjęłam drugi cykl, 
po którym zakwalifikowałam się do zabiegu 
operacyjnego.

Podczas zabiegu wyłuszczono mi 18 mię-
śniaków macicy oraz torbiel endometrial-
ną jajnika prawego, bez konieczności naru-
szenia jamy macicy. Po trzech miesiącach 
od zabiegu, zgłosiłam się do szpitala na 
kolejne leczenie operacyjne, gdzie wycię-
to mi zmianę w okolicy sromu o wymiarach 
10x10cm. Po późniejszym badaniu histo-
patologicznym okazała się również zmianą 
mięśniakowatą. 

Teraz czuję się dobrze, jestem pod stała 
kontrolą w Wojewódzkim Szpitalu w Elblą-
gu, gdzie przeszłam badanie HSG, po któ-
rym okazało się, że mam tylko jeden ja-
jowód drożny, i mimo dużego problemu 
z zajściem w ciąże, nie poddaję się i jestem 
dobrej myśli!

 justyna olszewska

o innowacyjnej farmakoterapii w leczeniu mięśniaków macicy 
rozmawiamy z Prof. dr hab. n. med. Grzegorzem jakielem, 
kierownikiem i kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala 
klinicznego im. prof. orłowskiego w warszawie.

Przełomowe leczenie 
mięśniaków macicy 
szansą dla kobiet

moja walka z mięśniakami macicy
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami On-

kologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia” po-
wstało w 2009 r. Działając, staramy się pod-
nieść świadomość kobiet na temat profi-
laktyki, zmobilizować do systematycznych 
badań ginekologicznych, a kobietom, które 
zmagają się z chorobą dać sygnał, że war-
to walczyć, można wygrać, normalnie żyć 
i pracować.

 okaleczanie kobiet przez inwazyjne 
metody leczenia

Celem leczenia mięśniaków macicy jest 
złagodzenie objawów. Wybór leczenia zależy 
od wieku kobiety. Z powodu tej choroby czę-
sto dokonuje się operacyjnego wycięcia ma-
cicy czyli histerektomii. Jak wynika z badania 
ankietowego, przeprowadzonego w 2014 r. 
w ramach kampanii „Walczymy o kobiecość”, 
wielu młodym kobietom cierpiącym z powo-
du mięśniaków macicy proponuje się opera-
cyjne usunięcie macicy pomimo niezakończe-
nia planów prokreacyjnych. W Polsce w 2009 
roku z powodu mięśniaków macicy wykona-
no 127 361 histerektomii, 12 578 miomekto-
mii oraz 2 619 wycięć macicy drogą pochwo-
wą1. Jak wynika z badania „Walczymy o ko-
biecość” przeprowadzonego w 2014 roku, 
wśród pacjentek, którym proponuje się hi-
sterektomię, są także kobiety w bardzo mło-
dym wieku, które dopiero planują swoje życie 
i zaczynają myśleć o założeniu rodziny (20-29 

lat – ok. 17%, 30-39 lat – ok. 15%). Szczegól-
nie dla nich, farmakoterapia jest szansą na 
zachowanie płodności i zostanie matkami2.

 Petycja, wystosowana do Mz
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami 

Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia” 
w dokumencie nr 11231 zwróciło się w imie-
niu Polek z mięśniakami macicy, ich bliskich, 
lekarzy i specjalistów z uprzejmą prośbą do 
Pana Ministra o pomoc w sprawie polepsze-
nia dostępu do nowoczesnych terapii w le-
czeniu mięśniaków macicy. Chcemy, aby le-
karz prowadzący decydował, jak leczyć swo-
je pacjentki.

Pod koniec 2014 r. leczenie octanem uli-
prystalu otrzymało pozytywną rekomendację 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Ta-
ryfikacji, potwierdzając zasadność objęcia te-
rapii octanem uliprystalu refundacją.

Poparcie przez Ministra Zdrowia farma-
koterapii może przywrócić komfort życia, dać 
szansę na macierzyństwo chorującym. Re-
fundacja ta umożliwi, iż więcej kobiet będzie 
mogło skorzystać z leczenia, które zmniejsza 
rozmiar mięśniaków.

Petycja dostępna na stronie www. 
petycje.pl. Zapraszamy do zapoznania się 
oraz złożenia podpisu.

StowarzySzenie Magnolia

nowią zupełny margines.
Częściej niż poprzednio 

stosowana jest obserwacja 
(w przypadkach braku obja-
wów), a interwencja podejmo-
wana jest jedynie przy stwier-
dzeniu szybkiego wzrostu lub 
pojawieniu się objawów.

 czy octan ulipristalu 
można zaliczyć do przełomo-
wych sposobów walki z mię-
śniakami macicy? jeżeli tak 
to dlaczego i na czym polega 
jego działanie?

G. j.: Niewątpliwie z racji dużej często-
ści występowania mięśniaków wprowadze-
nie terapii, która w znaczącej części przypad-
ków pozwala uniknąć operacji z wszystkimi jej 
konsekwencjami - ryzykiem i kosztami, może 
być uznane za przełom. Mechanizm jej dzia-
łania jest dosyć złożony – mówiąc najogólniej 
zsyntetyzowano cząstkę podobną do natural-
nego progesteronu, która wykazuje jedynie 
cechy działania korzystne. Częściowo obniża 
poziom estrogenów, ale nie na tyle nisko, by 
wywołać objawy menopauzy. Blokuje także 
receptory progesteronu w mięśniaku – w ten 
sposób działanie obu hormonów jajnikowych, 
które stymulują wzrost mięśniaka jest zablo-
kowany. Oczywiście jest to duży skrót myślo-
wy i uproszczenie.

 jaką rolę w potwierdzeniu skuteczno-
ści i bezpieczeństwa stosowania octanu 
ulipristalu w leczeniu długotrwałej tera-
pii mięśniaków macicy odgrywają badania 
pEarL iii i iV?

G. j.: Oba te badania zaprojektowane i wy-
konane przez grupę badaczy kierowaną przez 
J. Donneza wykazały bezpieczeństwo i skutecz-
ność długookresowego stosowania octanu uli-
pristalu. Przez długookresowość rozumiem 4 
cykle leczenia po 3 miesiące każdy czyli 12 mie-
sięcy podawania terapii z przerwami po każdym 
3 miesięcznym cyklu. Nie zaobserwowano dzia-

łań niekorzystnych, a efekt terapeutyczny doty-
czył ponad 70% leczonych! Te dwa badania sta-
nowiły podstawę do zarejestrowania leczenia 
do stosowania ZAMIAST operacji w przypadku 
mięśniaków u kobiet w wieku rozrodczym.

 a czy w Polsce możemy zaoferować ko-
bietom cierpiącym na to schorzenie tera-
pię, która potencjalnie pozwoli im uniknąć 
operacji?

G. j.: Oczywiście terapia jest dostępna, do-
stępna jest też informacja o jej stosowaniu. Jak 
wszędzie w Europie jest pewna rezerwa śro-
dowiska lekarskiego, bo to bardzo duża zmia-
na w podejściu do leczenia, ale problem leży 
gdzie indziej. Otóż w Niemczech, Wielkiej Bry-
tanii i większości krajów Unii Europejskiej takie 
leczenie jest refundowane, w Polsce nie! Koszt 
jednego cyklu leczenia (3 miesiące) to nie mniej 
niż 2100 złotych (zależnie od marż aptecznych), 
w tych warunkach wprowadzenie najnowsze-
go zalecenia terapeutycznego, o którym wspo-
minałem jest dostępne dla znikomej liczby 
chorych. Pytanie czy koszt operacji powiększo-
ny o koszt wyłączenia z pracy przez czasem kil-
ka tygodni jest na pewno niższy niż refundo-
wanie terapii pozostawiam analitykom NFZ, 
o ile takie analizy są prowadzone. Natomiast 
bez rozwiązania problemu ekonomicznej do-
stępności farmakoterapii liczba wykonywa-
nych histerektomii nie zmniejszy się znacząco.

 joanna lewandowska

1 Źródło: Medycyna Praktyczna – Ginekologia i położnictwo 5/2014, komentarz: prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski 
2 Źródło: Badanie „Walczymy o kobiecość” przeprowadzone w 2014 r. przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych w łodzi.
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 PocząTki Nie były łaTwe...

Człowiek to nie muszka owocowa, niemożliwe jest badanie 
genów człowieka - to wypowiedź jednego z decydentów prze-
ciwnych utworzeniu Instytutu Genetyki Człowieka PAN przed 
40 laty. Podobnie pomylili się Nobliści w 1976 roku apelując 
o wstrzymanie badań nad rekombinacją DNA. Hasło - inżynie-
ria genetyczna to zwykła ruletka, nie potwierdziło się, a wręcz 
przeciwnie w ciągu ostatnich 40 lat rekombinacyjne szcze-
pionki i leki ratują zdrowie i życie milionom ludzi na świecie. 

Niemożliwe stało się możliwym dzięki dynamicznemu rozwo-
jowi technik biologii molekularnej i szybkiemu ich wdrażaniu 
do praktyki klinicznej. Poznanie sekwencji całego genomu, 
które pierwotnie kosztowało 3 miliardy dolarów wykonywane 
jest obecnie dla celów diagnostycznych w cenie zaledwie ty-
siąca dolarów. Jednak czy zdajemy sobie sprawę, jaką „cenę“ 
przyjdzie nam zapłacić za znajomość przyszłości genetycznej?

 jak obecNie GeNeTyka jeST wykoRzySTywaNa  
w MeDycyNie?

DIAGNOSTYKA GENETYCZNA

Aktualnie trudno wyobrazić sobie właściwą diagnosty-
kę chorób bez szeroko rozumianej nauki jaką jest genetyka. 
Poznanie ludzkiego genomu i olbrzymi postęp, jaki doko-
nał się w technologii badań genetycznych pozwolił na zro-
zumienie molekularnych podstaw wielu chorób. Począt-

kowo techniki molekularne wykorzystywano w rozpozna-
waniu chorób genetycznie uwarunkowanych. Obecnie nie 
ma specjalności w medycynie, która nie stosuje badań ge-
netycznych do diagnostyki chorób, jak i oceny podatności 
na zachorowania między inymi na nowotwory, cukrzycę, 
stwardnienie rozsiane, nadciśnienie, miażdżycę, chorobę 
Parkinsona, Alzheimera.

Testy farmakogenetyczne pozwalają na dobór terapii ce-
lowanej w nowotworach płuc, piersi, jelita grubego i czer-
niaka. Genetyczne testy predykcyjne przebiegu chorób 
i monitorowania leczenia znajdują zastosowanie w terapii 
chorób zakaźnych, hypercholesterolemia czy nadciśnienia. 
Profil genetyczny komórek nowotworowych pozwala na wy-
bór leczenia i daje możliwość monitorowania terapii. Sper-
sonalizowana genetyka medyczna to nie tylko choroby i ich 
leczenie, ale również profilaktyka otyłości, medycyna sportu 
- wybór odpowiedniej dyscypliny sportu w zależności od po-
siadanego profilu genetycznego. Śmiało można stwierdzić, 
że diagnostyka genetyczna umożliwia obecnie przedobja-
wowe wykrywanie genetycznych czynników predysponu-

jących do rozwoju wielu chorób, co skutkować może profi-
laktycznym usunięciem narzadów jak w przypadku Angeli-
ny Jolie.

CZY TERAPIA GENOWA SPEŁNIA NASZE NADZIEJE?

Spektakularnym osiągnięciem było zastosowanie techno-
logii inżynierii genetycznej do terapii genowej. Terapia geno-
wa polega na uzyskaniu efektu leczniczego poprzez trans-
fer genu terapeutyczego lub naprawie uszkodzonego genu 
dzięki tzw. „chirurgii genowej“, czyli wycięciu zmutowanej 
sekwencji i wprowadzeniu na jej miejsce prawidłowej. Efekt 
leczniczy można uzyskać poprzez hamowanie ekspresji zmu-
towanych genów dzięki zastosowaniu technologii antysensu 
polegającej na zablokowaniu translacji za pomocą krótkich 
komplementarnych oligonukleotydów, tripleksów poprzez 
łączenie wprowadzonych oligonukleotydów z dwuniciowym 
DNA, rybozymów – krótkich RNA o zdolnościach enzyma-
tycznego cięcia cząsteczek mRNA, interferencji RNA, czyli po-
transkrypcyjnego wyłączania genów przez dwuniciową czą-
steczkę RNA. Obecnie terapia genowa jest wykorzystywana 
do leczenia chorób genetycznych będących wynikiem muta-
cji jednego genu np.: mukowiscydozy, hemofilii A i B, dystrofii 
mięśniowej Duchenne’a, rodzinnej hipercholesterolemii, fe-
nyloketonurii i anemii sierpowatej. Podejmowane są również 
próby terapii schorzeń takich jak miażdżyca, choroba Parkin-
sona, Alzheimera - chorób rozwijających się wskutek działa-
nia niekorzystych czynników genetyczych i środowiskowych. 

TERAPIA GENOWA NOWOTWORóW

Najwięcej prób terapii genowej podjęto w leczeniu nowo-
tworów. Efekt terapeutyczny można uzyskać poprzez zwięk-
szenie immunogenności komórek nowotworowych, wzmac-
nianie aktywności przeciwnowotworowej limfocytów (tzw. 
szczepionki przeciwrakowe), niszczenie komórek przez tzw. 
geny samobójcze aktywujące określone leki, hamowanie 
ekspresji onkogenów, naprawę genów przeciwnowotworo-
wych oraz transfer genów toksyn do komórek nowotworo-
wych. Duże nadzieje wiąże się z hamowaniem genów odpo-
wiedzialnych za tworzenie przerzutów i hamujących wzrost 
naczyń krwionośnych lub indukujących programową śmierć 
komórki nowotworowej.

Tworzenie zrekombinowanych genów oraz opracowanie 
metod transferu nanokapsuł swoiście rozpoznających ko-
mórki nowotworowe lub inne komórki docelowe to najbliż-
sza przyszłość i nadzieje na nowe terapie genowe w połącze-
niu z nanobiotechnologią.

 bakTeRie, RośliNy i zwieRzęTa TRaNSGeNiczNe 
wSPoMaGają leczeNie luDzi

Transfer genu insuliny człowieka do genomu bakterii 
sprawia, że staje się ona niezwykle wydajnym producentem 
ludzkiej insuliny. Wydajność produkcji jest nieporównywalna 
z technologiami wcześniej stosowanymi. Przykładem niech 
będzie produkcja innego hormonu - somatostatyny, wcze-
śniej otrzymywanego z przysadek mózgowych tysięcy owiec. 
Obecnie jest ona produkowana z kilku litrów hodowli bak-

terii posiadających gen ludzkiej somatostatyny. Tak uzyski-
wana somatostatyna czy insulina ma jeszcze jedną zaletę 
- nie wywołuje u  człowieka reakcji immunologicznej. Obec-
nie wiele innych białek takich jak interferon, hormon wzro-
stu czy białka układu krzepnięcia krwi, trudnych do uzyskania 
z narządów ludzkich lub zwierzęcych otrzymuje się w trans-
genicznych systemach ekspresji. Komórki roślinne z genami 
człowieka służą do wytwarzania przeciwciał lub białek, któ-
re mogą być stosowane jako doustne szczepionki przeciwko 
chorobom szczególnie rozpowszechnionym w krajach o gor-
szym statusie opieki medycznej.

Jeszcze bardziej wydajne w produkcji ludzkich białek są 
zwierzęta transgeniczne, a więc takie, którym wprowadzono 
geny człowieka. Takie zwierzęce bioreaktory cechują się pro-
dukcją wysokiej jakości białka terapeutycznego przy stosun-
kowo niskich kosztach. Białka te można pozyskiwać z mleka 
koziego, owczego, krowiego, z moczu, krwi czy nawet z ku-
rzych jaj. Obecnie zwierzęce bioreaktory wyprodukowały już 
ponad 1000 ludzkich białek. Trwają dalsze prace w celu wpro-
wadzenia ich na rynek w formie leków. 

ZWIERZęTA TRANSGENICZNE W TRANSPlANTOlOGII

Technologia transferu genu pozwala przekraczać granice 
międzygatunkowe. Zwierzęta transgeniczne powoli stają się 
dawcami przeznaczonych do przeszczepów narządów, któ-
re nie indukują odpowiedzi immunologicznej. Skóra z trans-
genicznej świni uratowała już życie ciężko poparzonym gór-
nikom i małym dzieciom. Inne narządy pochodzące z trans-
genicznej świni takie jak zastawki serca, serce, nerka czy 
wątroba już wkrótce będą służyły transplantologom dla ra-
towania ludzkiego życia. 

 MoDyFikowaNe GeNeTyczNie  
koMóRki MacieRzySTe

Komórki macierzyste coraz szerzej są wykorzystywane 
w medycynie do regeneracji wielu narządów i tkanek. Mody-
fikacje genetyczne służą lepszemu zasiedleniu komórek i ich 
ukierunkowaniu do rozwoju w określone narządy. Komórki 
macierzyste po modyfikacjach genetycznych zostały już 

zastosowane w regeneracji mięśnia sercowego po zawale. 
Prowadzone są badania nad wykorzystaniem modyfikow-
anych komórek macierzystych do produkcji ścięgien, kości 
czy całych narządów takich jak trzustka lub wątroba. Mody-
fikowane komórki macierzyste mogą służyć także do odtwar-
zania naturalnych naczyń krwionośnych na biodegradowal-
nych syntetycznych szkieletach naczyń. Po zasiedleniu i wyt-
worzeniu nowej tkanki naczyń syntetyczne rusztowanie ulega 
rozpadowi. Modyfikowane genetycznie komórki macierzyste 
w połączeniu z drukarką 3D posłużą w niedalekiej przyszłości 
do „wydrukowania“ całych narządów – wątroby, nerek, trzust-
ki, a nawet całego serca.

 co PRzyNieSie NaM PRzySzłość?

Czy będzie możliwe leczenie chorób poprzez świadomą 
aktywację genów z interfejsem komputerowym? Nasze my-
śli, odczucia i emocje mają olbrzymi wpływ na nasz organizm. 
Czy doczekamy się chwili, że wsparcie softwarowe pozwoli na 
przekształcenie chemii naszych odczuć w terapeutyczną akty-
wację mechanizmów genetycznych?

Genetyka  
podstawą postępu medycyny

obecnie nie istnieje specjalność w medycynie, w której badania genetyczne nie są 
stosowane. Genetyka służy zarówno do diagnostyki chorób, jak i oceny podatności 
na zachorowania między inymi na nowotwory, cukrzycę, stwardnienie rozsiane, 
nadciśnienie, miażdżycę, chorobę Parkinsona oraz alzheimera. 

Prowadzone są badania nad 
wykorzystaniem modyfikowa-
nych komórek macierzystych 
do produkcji ścięgien, kości 

czy całych narządów.

Zwierzęta transgeniczne  
powoli stają się dawcami  

przeznaczonych do 
przeszczepów narządów.
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Siła GeNeTyki



Medycyna zmienia się każdego dnia 
i przełamuje wiele barier, które wyda-
wałyby się nieprzekraczalne. Młode 

osoby kończące dzisiaj studia lekarskie będą 
leczyć pacjentów w zupełnie innej rzeczywisto-
ści technologicznej, inne będą metody diagno-
styczne i terapeutyczne. „Przyrzeczenie lekar-
skie”, które składają adepci medycyny mówi, 
że powinnością lekarza jest „stale poszerzać 
swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomo-
ści świata lekarskiego wszystko to, co uda mu 
się wynaleźć i udoskonalić”. Tak więc w etosie 
zawodu lekarza leży doskonalenie się i właśnie 
innowacyjność. 

Obecnie nauki biomedyczne stoją przed no-
wymi wyzwaniami związanymi ze starzeniem 
się populacji i wzrostem częstości występowa-
nia chorób cywilizacyjnych wywołanych zmia-
nami w środowisku człowieka. Równie istotne 
jak wyeliminowanie najpopularniejszych pro-
blemów zdrowotnych jest odpowiednio 
wczesne wykrycie choroby i zasto-
sowanie właściwego leczenia. 
Konieczny więc jest dalszy 
rozwój, który wymaga 
zastosowania jesz-
cze doskonalszych 
metod obrazo-
wania, bowiem 
m e d y c z n a 
diagnostyka 
laboratoryj-
na odgry-
wa olbrzy-
mią rolę 
w moni-
torowa -
niu lecze-
nia i prze-
b i e g u 
schorze -
nia, a tak-
że w oce-
nie ryzyka 
wystąpienia 
określonych 
chorób w społe-
czeństwie. Potrze-
ba również nowych 
materiałów biome-
dycznych, szerszego za-
stosowania nanotechnologii. 

Jak będzie wyglądała medycyna za 
50 lat? Udoskonalone metody obrazowania 
pozwolą zajrzeć w każde, nawet najbardziej 
niedostępne miejsce ludzkiego ciała. Zminia-

turyzowana aparatura umożliwi wykonywanie 
zabiegów chirurgicznych tylko w określonych 
rejonach ciała, a w najtrudniejszych przypad-
kach operacje będą przeprowadzali najlep-
si na świecie specjaliści, nawet oddaleni o ty-
siące kilometrów od chorego. Medycyna przy-
szłości będzie badać molekularne mechani-
zmy choroby oraz identyfikować geny odpo-
wiedzialne za jej powstanie, aby możliwe było 
opracowanie precyzyjnego leku działającego 
na ściśle określony cel. Przeprowadzenie far-
makogenetycznych testów przed zastosowa-

niem farmakoterapii pozwoli przewidzieć, jak 
dany pacjent odpowie na leczenie. Medycyna 
spersonalizowana polegać będzie na poda-

niu odpo-
w i e d n i e g o 

leku, w opty-
malnej dawce, ade-

kwatnie do chorej tkanki 
lub narządu, a więc odpowiedniej 

osobie we właściwym czasie. Taki sposób le-
czenia przyniesie wiele korzyści – oszczędność 

czasu, mniejsze koszty oraz przede wszystkim 
większą skuteczność leczenia i ograniczenie 
występowania działań niepożądanych.

Warto też inaczej spojrzeć na aspekt inno-
wacyjności w medycynie. Cechą rozwoju tej, jak 
głosił Hipokrates, „najszlachetniejszej ze sztuk” 
jest jej interdyscyplinarność. Badania naukowe 
są źródłem i motorem innowacyjności w go-
spodarce każdego kraju. Najprościej mówiąc: 
innowacje są kluczem do rozwoju całego pań-
stwa. Wyniki badań naukowych trafiają do go-

kierunki 
rozwoju medycyny 

Prof. dr hab.n.med. Marek krawczyk, Rektor warszawskiego uniwersytetu 
Medycznego – o innowacyjnej medycynie, udoskonalanych metodach 
obrazowania, medycynie spersonalizowanej oraz interdyscyplinarnej.

Badania naukowe są źródłem i motorem 
innowacyjności w gospodarce każdego kraju. 

Najprościej mówiąc: innowacje są kluczem 
do rozwoju całego państwa. Wyniki badań  

naukowych trafiają do gospodarki w procesie 
tzw. transferu technologii.

spodarki w procesie tzw. transferu technologii. Naukowcy dążą do tego, 
aby efekty badań znalazły faktyczne zastosowanie w gospodarce, aby wy-
niki prac badawczych o potencjale rynkowym, przetwarzać na innowacje. 

Dotychczas finałem prac badawczych jest często jedynie pu-
blikacja ich wyników w czasopiśmie naukowym. Przynosi to nie-
wielką, oprócz poznawczej, korzyść dla gospodarki i społeczeń-

stwa. Polskie przedsiębiorstwa, za-
interesowane wdrażaniem nowych 
rozwiązań wypracowanych przez na-
ukowców, podejmują działania na 
rzecz rozwoju innowacyjności w me-
dycynie, aby nowe leki oraz nowe tech-
nologie tworzone w oparciu o polskie 
wynalazki poszerzały dostępność te-
rapii dla pacjentów, pomagały rato-
wać ludzkie życie, a także przynosiły 
dochód polskiej gospodarce.

Jeżeli chcemy żyć długo i w dobrym 
zdrowiu, to musimy mieć między inny-
mi dostęp do skutecznej i innowacyj-
nej medycyny, która potrafi sprostać 

wciąż nowym wyzwaniom cywili-
zacyjnym. Jednak podążając za 

postępem my lekarze musi-
my pamiętać, że te wszyst-

kie nowości mają służyć 
choremu człowiekowi, 
który przychodzi do 
nas po pomoc. 
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PRzełoMowa MeDycyNa



Eradykacja, czyli wykorzenienie choro-
by zakaźnej udało sie do tej pory tylko 
dwukrotnie. Dotyczy to ospy prawdzi-

wej u ludzi i księgosuszu zwanego pomorem 
bydła. Sa to choroby wirusowe. Ich likwidacja 
była możliwa dzięki szczepieniom. 

Przeciwko zapaleniu wątroby typu C (HCV) 
nie ma szczepionki. Rocznie umiera na świecie 
w związku z HCV ok. pół miliona ludzi.

 jakiM wiRuSeM jeST hcV ?

Bardzo podstępnym. Tylko 15% do 50% za-
każonych, najczęściej bez żadnych objawów, 
pozbywa sie go w sposób naturalny. Pozostali 
są zakażeni przewlekle. Po ok. 20 latach u co 
trzeciego z nich rozwija się marskość wątroby. 
Na jej tle może dojść do raka tego narządu. 
HCV bardzo precyzyjnie omija naszą odpor-
ność i dlatego infekcja trwa latami. 

Ma ważną cechę, której nie mają inne wiru-
sy wywołujące zakażenia przewlekłe. Jego ma-
teriał genetyczny, RNA (kwas rybonukleinowy) 
nie wbudowuje się do genomu człowieka. Cał-
kowite zablokowanie replikacji wirusowego 
RNA (HCV RNA) oznacza wykorzenienie wirusa. 
Tymczasem np. w zakażeniu HIV leki tłumią re-
plikację, przez co hamowany jest rozwój cho-
roby, lecz sam wirus „chowa się” w komórkach 
i jest dla leków niedostepny. Bez nich - spowro-
tem atakuje. HCV jest unikalnym przykładem 
przewlekłego zakażenia wirusowego z możli-
wością całkowitej likwidacji wirusa. Świadec-
twem przebytego - naturalnie lub po leczeniu 
- zakażenia pozostają przeciwciała anty-HCV.

 ilu jeST zakażoNych hcV ?

Same anty-HCV nie dowodzą zakażenia. 
Zakażona jest osoba, u której we krwi wy-
krywa się RNA HCV i tylko taka może zarazić 
innego człowieka. Przede wszystkim przez 
krew, rzadziej ciężarna-dziecko i przez stosun-
ki seksualne. Podaje się, że na świecie ok. 170 
mln ma anty-HCV. Rzeczywiście zakażonych, 
a więc z HCV RNA, jest ok. połowa z nich. 

Rozprzestrzenienie HCV jest zróżnicowane. 
Np. w Australii, Anglii czy Niemczech zakażo-
nych jest 0,3% a najwięcej w Egipcie – ok. 7% 

mieszkańców. W Polsce anty-HCV ma od 0,9 
do 1,9% ludzi, a spośród nich u 30% występu-
je HCV RNA (tj. u ok. 200 tys. mieszkańców). 
HCV różni się tzw. genotypami. W Polsce prze-
waża genotyp 1b (77%); następny to genotyp 
3 (14%), etc. Zakażenie ma różny stopień za-
awansowania choroby, co mierzy się głów-
nie nasileniem włóknienia wątrobowego – na 
końcu tej skali jest marskość watroby. 

 oD 6% Do 100% Możliwości 
WyLECzEnia

Przed 30 laty interferon (działa przez mo-
dyfikację odporności przeciwwirusowej) po-
zwalał wyleczyć tylko 6% pacjentów. Po blisko 
ćwierćwieczu, po zmianie formuły leku, doda-
niu rybawiryny i pierwszych leków o bezpo-
średnim działaniu przeciwwirusowym (okre-
śla się je wspólną nazwą DAA, od ang. direct 
acting antivirals) udało się osiągnąć sukces 
u ok. 65% (leczenie trwa od 24 do 48 tygodni); 
bardzo często z dolegliwymi objawami nie-
pożądanymi. Obecnie w niektórych grupach 
u 100% pacjentów po 12 – 24 tygodniach (nie-
kiedy tylko po 8) leczenia. 

DAA bezpośrednio blokują maszynerię en-
zymatyczną wirusa przez podstawianie fałszy-
wych zamienników (z nich składają się leki) 
podczas wytwarzania nici RNA. Uniemożliwia 
to jej wydłużanie i ostatecznie – wytworzenie 
wirusa. DAA mają różne miejsca działania na 
enzymy HCV: np. na proteazę, polimerazę, 
i inne genetyczne struktury molekularne. Za 
przełomowy uważa się rok 2011, kiedy udo-
wodniono, że nowe generacje DAA (tabletki), 
bez interferonu, w stosunkowo krótkim cza-
sie wyłączają namnażanie się HCV i są bez-
pieczne w użyciu. Obecnie zarejestrowanych 
na świecie jest 8 takich leków w różnych połą-
czeniach, co umożliwia także zażywanie jednej 
tabletki dziennie. Co najmniej kilkanaście jest 
w trakcie bardzo zaawansowanych badań. 

 EradykaCja ?

Odpowiedź na leczenie zależy od wielu 
czynników. Idealne są preparaty działające 
na wszystkie genotypy HCV (jest ich 7) i nie-
zależnie od stopnia zaawansowania choroby 
wątroby. Miarą wykorzenienia wirusa jest nie-
wykrywalność HCV RNA po 12 tygodniach od 
zakończenia leczenia. W założeniach terapeu-

tycznych ustalanych przez ekspertów podkre-
śla się, że preparat powinien eliminować wi-
rusa u powyżej 90% leczonych. Wspomniane 
w podtytule 100% jest też osiągalne. 

Aby leczyć, trzeba zidentyfikować zakażo-
nych. Nie ma kraju, w którym tego dokona-
no (epidemiolodzy w USA oceniają u siebie tę 
wartość na ok. 50%; w Polsce -15%). Wyma-
ga to systemu diagnostycznego, który potrafi 
także wskazywać, kto, kiedy i czym powinien 
być leczony i oczywiście ile na ten cel mamy 
pieniędzy. Koszty nowoczesnych terapii są 
obecnie bardzo wysokie, lecz nieleczenie - ze 
względu na odległe skutki - wyższe. Olbrzymią 
rolę odgrywa więc czynnik ekonomiczny. 

Jak uczy doświadczenie z AIDS (leczenie 
trwa tu całe życie), z czasem koszty maleją. 
Znaczenie ma także lokalna sytuacja politycz-
na i tło społeczne w niekorzystnych warun-
kach hamujące najlepsze programy (przykład 
ze szczepieniami przeciw polio). Ważne jest, iż 
leki anty-HCV nie wymagają do przechowywa-
nia niskich temperatur, tak jak szczepionki. 

Bardzo optymistyczne analizy mówią, iż 
w krajach rozwiniętych można będzie do koń-
ca trzeciej dekady tego wieku wyleczyć wszyst-
kich zainfekowanych. Dla krajów o niskich bu-

dżetach ta perspektywa jest odleglejsza. Była-
by to pierwsza w historii medycyny eradykacja 
bez użycia szczepionki. 

Zadawane jest pytanie: czy opłacalne są 
dalsze prace nad szczepionką anty-HCV ? Na 
razie jest ono bez odpowiedzi. Zakładając, 
że uda się ją skonstruować (duże trudności 
z powodu właściwości wirusa i brak modelu 
zwierzęcego) i tak trzeba leczyć już zakażo-
nych. Wśród nich są osoby wymagające tego 
w pierwszej kolejności: z zaawansowaną cho-
robą, z niepowodzeniami poprzednich terapii, 
hemodializowani, oczekujący na przeszczep 
wątroby i po nim, z chorobami wywoływany-
mi przez HCV także poza wątrobą. 

W tytule tekstu użyto słowa mit. A mit, 
słownikowo, to także opowieść nieprawdziwa 
i zmyślona. Trudno traktować to, co rzeczywi-
ście możliwe, za mityczne, niewykonalne. Ze 
świadomością niemałych trudności rysują-
cych się na horyzoncie na pewno trzeba podą-
żać w tę właśnie stronę. 

eradykacja hcV 
– jeszcze mit, czy już realna 
rzeczywistość?

dlaczeGo skuteczne leczenie 
wzw c jest ważne nie tylko dla 
samych chorych, ale dla wszystkich polaków?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C 
(w skrócie WZWC) jest chorobą za-
kaźną, której przyczyną jest zaka-

żenie wirusem HCV. Wirus ten został odkryty 
stosunkowo niedawno, bo dopiero w późnych 
latach osiemdziesiątych i charakteryzuje się 
dużą zmiennością, występując w 6 głównych 
odmianach, zwanych genotypami. 

 RySoPiS wRoGa

Przez wiele lat zakażenie HCV może nie dać 
żadnych objawów, stąd popularny przydomek 
wirusa - „cichy zabójca”. Pozytywne jest, że 20 do 
30% osób zakażonych, eliminuje wirusa samoist-
nie, bez leczenia. Niestety u pozostałych przeszło 
70-ciu % przypadków, zakażenie HCV powoduje 
rozwój przewlekłego WZWC. Podczas prób eli-
minacji HCV układ immunologiczny pacjenta, 
niszcząc wirusa niszczy jednocześnie komórkę, 
w której się on namnaża, najczęściej jest nią ko-
mórka wątrobowa. Ponieważ jednak wątroba 
jest narządem niemal cudownym i jest w stanie 
w znacznym stopniu się odbudować, część ko-
mórek zniszczonych podczas walki z zakażeniem 
HCV komórek, zostaje zastąpiona przez powsta-
jące nowe. W przypadku jednak, gdy proces za-
palny jest bardzo nasilony wątroba nie nadąża 
z regeneracją, a tkanka wątrobowa jest zastępo-
wana przez bezwartościową tkankę łączną. Pro-
ces ten nazywamy włóknieniem wątroby. Postę-
pujące włóknienie doprowadza w końcu u części 
pacjentów do stanu dysfunkcji wątroby, które 
określamy mianem marskości. 

Ze względu na drogę zakażenia niektóre 
osoby są, lub były bardziej narażone na zakaże-
nie HCV niż pozostałe. Zakłada się, że są to po 
pierwsze ci, które mieli przetaczaną krew przed 
rokiem 1989, a więc przed odkryciem wirusa 
i wprowadzeniem procedur zmniejszających 

ryzyko zakażenia, bądź też z jakichkolwiek po-
wodów byli hospitalizowani więcej niż 3 razy. 
Narażone na zakażenie są również osoby, które 
dożylnie zażywają, lub zażywały narkotyki. Ze 
względu na fakt, że zakażenie HCV przez wie-
le lat może przebiegać bezobjawowo osoby te 
mogą do dziś nie być świadome swojego zagro-
żenia. Wydaje się rozsądnym, aby tym osobom 
zaproponować możliwość wykonania testów 
mających na celu wykrycie obecności prze-
ciwciał. Wbrew powszechnej opinii pracowni-
cy ochrony zdrowia nie stanowią szczególnej 
grupy ryzyka, odsetek zakażeń wśród nich jest 
tożsamy z odsetkiem zakażeń w całej populacji. 

 DoTychczaSowe leczeNie wzwc

W sumie do tej pory zdiagnozowano w Pol-
sce i zarejestrowano w systemie NFZ ok. 50 
tysięcy osób zakażonych wirusem HCV. Jest to 
relatywnie niewiele, ale spodziewamy się, że 
mamy w społeczeństwie znacznie więcej zaka-
żonych, którzy wciąż nie mają postawionej dia-
gnozy, a nie wiedząc o swym statusie stanowią 
rezerwuar wirusa i potencjalne zagrożenie dla 
osób niezakażonych.

Terapia przeciwko WZWC istnieje od lat, 
choć rutynowe stosowanie leczenia opartego 
o dwa leki: interferon pegylowany i rybawirynę 
jest w Polsce standardem stosunkowo niedaw-
no. Efekt leczenia zależy od wielu czynników, 
z których bodaj najważniejszym jest genotyp 
wirusa. Na terapię dwulekową najlepiej odpo-
wiadają osoby zakażone genotypem 3. Spo-
śród nich jesteśmy w stanie wyleczyć prawie 
80% poddanych terapii pacjentów. Niestety 
genotyp ten występuje tylko u ok. 15% zakażo-
nych. Najczęstszym, bo wykrywanym u ponad 
70% pacjentów, jest natomiast zakażenie ge-
notypem 1 HCV. Niestety skuteczność terapii 
dwulekowej w przypadku tej grupy pacjentów 
spada do poziomu 50%, a często nawet poniżej 

tej liczby. Niestety terapia oparta o interferon 
poza stosunkowo niską skutecznością, obar-
czona jest dodatkowo wysokim współczynni-
kiem występowania działań niepożądanych. 
Postęp medycyny spowodował, że od ponad 
dwóch lat dysponujemy już lekami nowej ge-
neracji, które dołączone do terapii dwulekowej, 
znacząco zwiększają szansę wyleczenia. Tym 
niemniej nadal pozostaje grupa chorych, której 
do tej pory nie byliśmy w stanie pomóc, bo albo 
nie odpowiadają na zastosowaną terapię, albo 
z powodu istniejących przeciwwskazań – w ogó-
le nie może być ona u nich wdrożona.

 PRzełoMowe TeRaPie w hcV

Szczęśliwie czas biegnie, a medycyna stale 
się rozwija i dziś stajemy przed zupełnie nową 
rzeczywistością. W ostatnim czasie zostały zare-
jestrowane nowoczesne, innowacyjne leki, któ-
re są ogromną szansą dla chorych na WZWC. 
Przewaga tych terapii polega po pierwsze na 
możliwości wyeliminowania interferonu i w kon-
sekwencji uniknięcia dotychczasowych skutków 
ubocznych, po drugie – leczenie to jest niesłycha-
nie skuteczne. Wspomnianymi nowoczesnymi 
preparatami jesteśmy w stanie wyleczyć ponad 
90% chorych i to niezależnie od genotypu HCV. 
Co równie ważne leki te charakteryzują się bar-
dzo wysokim profilem bezpieczeństwa. Działają 
one bezpośrednio na wirusa, hamując bardzo 
efektywnie jego replikację. Układ immunologicz-
ny pacjenta łatwo usuwa wtedy komórki, w któ-
rych dochodzi do minimalnej replikacji. Proces 
chorobowy nie postępuje. Człowiek zdrowieje, 
co więcej - zdrowieje trwale! Opisany proces to 
ogromne, przełomowe dokonanie medycyny! 
Nowoczesne terapie, o których mowa mają jed-
nak również i wadę – są drogie. Biorąc jednak 
pod uwagę, że negocjacje Ministerstwa Zdrowia 
z producentami są bardzo zaawansowane – ist-
nieje olbrzymia szansa na uzyskanie ceny akcep-
towalnej przez płatnika, czyli przez NFZ.

 SPołeczeńSTwo wolNe oD hcV?

Skorzystanie z przełomowych terapii HCV 
wydaje się być dobrym interesem nie tylko dla 

samych chorych na WZWC, ale dla całego społe-
czeństwa. Stoimy bowiem przed realną, unikal-
ną szansą całkowitego wyeliminowania choroby 
zakaźnej, która nieskutecznie leczona może oka-
zać się śmiertelna. Tu innowacja zdecydowanie 
się opłaca.

Można wyliczyć wiele korzyści, jakie niesie 
za sobą wizja stopniowej eradykacji HCV. Naj-
ważniejszą z nich, jest z punktu widzenia lekarza 
zmniejszanie ryzyka następstw zakażenia, jakimi 
są marskość wątroby, pierwotny rak wątroby 
i przedwczesna śmierć. Skuteczne leczenie bę-
dzie prowadzić do zwiększenia szans pacjentów 
otrzymujących przeszczep wątroby, gdyż trwała 
eradykacja wirusa przed transplantacją, znacz-
nie zwiększa szansę przyjęcia przeszczepu i wy-
dłużenia życia pacjenta.

Jeżeli dołożymy do tego program, dzięki 
któremu wykryjemy osoby jeszcze niewiedzące 
o swoim zakażeniu, skupiając się na testowaniu 
osób z grup wysokiego ryzyka, to stworzymy wi-
zję jeszcze do niedawna niewyobrażalną – kraju 
bez obecności wirusa HCV.

Na leczenie antywirusowe w ramach progra-
mów lekowych WZWC NFZ przeznacza rocznie 
prawie 200 mln zł. Gdybyśmy założyli, że te same 
pieniądze w przeciągu najbliższych lat będą wyda-
wane na innowacyjną, skuteczną terapię - to w cią-
gu kilku lat jesteśmy w stanie wyleczyć wszystkich 
chorych. Wszystko oczywiście zależy od wspo-
mnianej już ceny leków. Jeszcze kilka lat temu naj-
większym przedmiotem zmartwień hepatologów, 
był brak szczepionki przeciw HCV. Tymczasem 
rozwój medycyny i farmacji pozwoliły nam na uni-
kalną perspektywę wykluczenia WZWC w stopniu 
niemalże całkowitym tylko przy pomocy leków.

Mówiąc o leku innowacyjnym, myślimy o postępie 
w farmakoterapii, który pozwala na skuteczniejsze 
i równocześnie bezpieczniejsze leczenie pacjentów 

z określonymi chorobami czy objawami chorób, którym do 
chwili wprowadzenia leku innowacyjnego nie mogliśmy sku-
tecznie pomóc. Warto pamiętać, że odnosząc się do leków in-
nowacyjnych, myślimy o tzw. lekach oryginalnych, które de-
finiujemy również jako pierwszy lek wprowadzony na rynek, 
którego skład jest niepowtarzalny, zawiera nowy do tej pory 
nie stosowany w leczeniu farmakologicznym składnik aktyw-
ny (leczący) i jest objęty patentem. W mojej opinii wprowa-
dzenie nowego leku na rynek farmaceutyczny nie zawsze jest 
innowacyjne. Wynika to z faktu, ze część nowych leków, któ-
re wprowadzane są na rynek wykorzystują znane już i obec-
ne w innych dostępnych lekach mechanizmy działania, a róż-
nica polega na innym profilu farmakokinetycznym leku co 
nie zawsze stanowi postęp w aspekcie możliwości jego za-
stosowania w populacji pacjentów dla których do tej pory 
bądź to nie było opcji terapeutycznej, bądź była ona znacznie 
ograniczona.

 iSToTa iNNowacji w FaRMakoTeRaPii

W lekach innowacyjnych istota tkwi w możliwości wyko-
rzystania nowych mechanizmów działania farmakologiczne-
go co z jednej strony poszerza spektrum pacjentów, którzy 
mogą być takim lekiem leczeni, z drugiej strony umożliwia 
włączenie do terapii nowych grup chorych, którzy dotychczas 
nie mogli uzyskać skutecznej terapii. Istotą innowacji może 
być także poprawa bezpieczeństwa stosowania farmakotera-
pii, którą oferuje lek innowacyjny, a jest to ściśle skorelowane 
z możliwością ograniczenia w nowych molekułach niektórych 

działań niepożądanych lub znaczące zmniejszenie ich często-
tliwości. Nie bez znaczenia jest fakt, że leki innowacyjne nie-
jednokrotnie charakteryzują się mniejszym potencjałem in-
dukowania niekorzystnych interakcji z innymi równocześnie 
stosowanymi przez pacjenta lekami, co w przypadku wielo-
chorobowości, która powoduje konieczność jednoczasowego 
przyjmowania wielu leków ma znaczenie kluczowe.

Nowe leki, które są innowacją w farmakoterapii to także 
niejednokrotnie szansa na możliwość ich stosowania w szcze-
gólnych populacjach pacjentów, takich jak niemowlęta, dzie-
ci, kobiety ciężarne, czy pacjenci znajdujący się w populacji 
geriatrycznej gdzie wiemy, że efekty działania farmakoterapii 
czy też jej profil bezpieczeństwa często eliminują możliwości 
podania w tych grupach wiekowych.

 innoWaCyjnE tErapiE  
Dla PacjeNTów z wzw TyPu c

Na leki innowacyjne oczekują pacjenci licząc na wyższą 
skuteczność w stosunku do stosowanych dotychczas terapii. 
Tak jest między innymi w przypadku wprowadzenia na rynek 
wysoko innowacyjnych terapii przeciwwirusowych stosowa-
nych u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. 
Możliwość zastosowania u pacjentów sofosbuwiru oraz połą-
czenia sofosbuwiru z ledipaswirem umożliwia coraz skutecz-
niejsze i bezpieczniejsze leczenie pacjentów z WZW typu C, 
przy równoczesnym wzroście bezpieczeństwa tak stosowa-
nej terapii. Bezpieczeństwo to związane jest bezpośrednio 
z optymalnym profilem działań niepożądanych nowych le-
ków oraz niewielkim ryzykiem interakcji z innymi lekami, co 
wyróżnia je z tego powodu w stosunku do stosowanych do-
tychczas leków. Wprowadzenie do lecznictwa innowacyjnych 
terapii takich jak wspomniany już sofosbuvir i ledipaswir jest 

konsekwencją implementacji zarówno do praktyki jak i od 
terapii osiągnięć zarówno biologii molekularnej, podstawo-
wych nauk medycznych oraz badań klinicznych. 

 koSzT iNNowacyjNości

Warto uświadomić sobie, że droga od pomysłu do leku in-
nowacyjnego jest bardzo długa. Wymaga to pracy wielospe-
cjalistycznych zespołów badaczy, którzy z jednej strony odno-
sząc się do teorii zagadnienia, z drugiej do specyfiki klinicz-
nej są w stanie opracować innowacyjne 
cząsteczki leków, które przekazywane są 
do dalszych badań zarówno przedklinicz-
nych jak i klinicznych. Efekt jakim jest lek 
jest konsekwencją badań nierzadko ty-
sięcy potencjalnych związków chemicz-
nych, z których niewiele lub tylko jeden 
najbardziej obiecujący przechodzi do dal-
szych etapów badań. Nic więc dziwnego, 
że ceny leków innowacyjnych są często 
wysokie, co w sposób bezpośredni jest 
konsekwencją zarówno kosztów jak i ilo-
ści przeprowadzonych badań.

Innowacyjność w farmakoterapii jest 
dzisiaj nadzieją dla pacjentów, którzy 
zmagając się z licznymi chorobami ocze-
kują na poprawę skuteczności i bezpie-
czeństwa stosowanego leczenia. Pamię-
tajmy, że aby w aptekach pojawiały się 
leki innowacyjne odpowiednio muszą 
być finansowane nauki podstawowe, któ-
re dostarczają pomysłów do tworzenia 
nowych leków.

 Dr n.med. jarosław woroń, farma-
kolog kliniczny, Adiunkt w Zakładzie Far-
makologii Klinicznej Katedry Farmakolo-
gii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krako-
wie oraz w Klinice Leczenia Bólu i Opieki 
Paliatywnej UJ CM w Krakowie.

w kontekście leczenia hcV w chwili obecnej stoimy przed realną, unikalną 
szansą całkowitego, 100% wyleczenia na przestrzeni najbliższych lat.

bardzo optymistyczne analizy mówią, iż w krajach 
rozwiniętych można będzie do końca trzeciej dekady tego 
wieku wyleczyć wszystkich zainfekowanych. Dla krajów 
o niskich budżetach ta perspektywa jest odleglejsza.

lek innowacyjny – co to takieGo?
Kiedy mamy do Czynienia z przełomową terapią?

Nagroda Kapituły Prix Galien przyzna-
wana jest firmom i osobom, które rozumie-
ją potrzebę inwestowania w badania, naj-
nowsze technologie, innowacyjne produk-
ty lecznicze i wyroby medyczne. Ranga Prix 
Galien porównywalna jest z Nagrodą Nobla, 
na co wpływają m.in. bardzo restrykcyjne 
regulacje, dotyczące sposobu kwalifikowa-
nia zgłoszeń. Od 1982 r. powstało 17 edy-
cji krajowych Prix Galien w Europie, Ameryce 
Północnej, Afryce i Azji. W roku 2014 wyróż-
nienie w kategorii innowacyjny produkt lecz-
niczy stosowany w lecznictwie zamkniętym 
otrzymał Sofosbuwir, wskazany do leczenia 
przewlekłego wirusowego zapalenia wątro-
by typu C.

Odkrycie Sofosbuwiru jest najbardziej 
spektakularnym sukcesem w dotychcza-
sowej historii leczenia wirusowego zapale-
nia wątroby typu C. Terapia ta jako pierw-
sza umożliwiła prawdziwie skuteczne lecze-
nie choroby, uzyskując w dotychczasowych 
badaniach klinicznych skuteczność na po-
ziomie 96 proc. Został również nagrodzony 
w konkursie Prix Galien Polska 2014, który 
promuje najwybitniejsze osiągnięcia współ-
czesnej medycyny i farmacji, a jego ranga jest 
porównywalna z Nagrodą Nobla. 

 Skuteczność, bezpieczeństwo pa-
cjentów, możliwość stosowania z inny-
mi lekami

Już sama efektywność sprawia, że więk-
szość światowych ekspertów uznaje Sofos-
buwir za przełomowy, jednak jego wyjątkowy 
mechanizm działania otwiera drogę do kolej-
nych, jeszcze bardziej rewolucyjnych terapii. 
Sofosbuwir jest inhibitorem plimerazy NS5B. 
W przeciwieństwie do wcześniejszych, bez-
pośrednio działających leków przeciwwiruso-
wych, które były podatne na mutacje wirusa, 
działa na konserwatywny fragment jego RNA. 

Dzięki temu jego wysoka skuteczność jest za-
chowana we wszystkich genotypach choroby 
i pozostaje niezależna od zmienności gene-
tycznej wirusa.

Mechanizm działania jest przy tym bar-
dzo swoisty – nie wpływa na ludzkie polime-
razy, dzięki czemu efekty uboczne leczenia 
są minimalne, w przeciwieństwie do uciążli-
wych terapii opartych na nieswoistym dzia-
łaniu interferonu, będących dotychczas pod-
stawą terapii wirusowego zapalenia wątroby 
typu C. Sprawia to, że stosowanie Sofosbuwi-
ru jest bezpieczne i niekłopotliwe dla pacjen-
tów, co w połączeniu z prostym schematem 
i doustną formą skutkuje wysokim wskaźni-
kiem compliance wśród leczonych.

Kolejną przełomową cechą Sofobuwiru 
jest całkowity brak oddziaływania na enzy-
my cytochromu P450. Skutkuje to praktycz-
nie brakiem interakcji z innymi lekami. Ce-
cha ta jest szczególnie istotna w wśród pa-
cjentów po przeszczepach lub zakażonych 
wirusem HIV. Dotychczas leczenie WZW-C 
w tych grupach było ogromnym wyzwaniem 
i wiązało się z bardzo niską skutecznością, 
głównie z powodu ograniczeń wynikających 
z interakcji międzylekowych. Pierwsze ba-
dania kliniczne zastosowania Sofosbuwiru 
w tych populacjach pacjentów wykazały po-
nad 90-procentową skuteczność, nie wywo-
łując przy tym żadnych skutków ubocznych 
u pacjentów leczonych schematem HAART 
lub przyjmujących leki immunosupresyjne.

 Prof. dr hab. n. med. cezary Szczylik  
Przewodniczący Kapituły Prix Galien

Od 2012 r. konkurs odbywa się również w Pol-
sce. Aplikacje do jego trzeciej edycji można skła-
dać do 27 września 2015 roku. Finał Prix Galien 
będzie miał miejsce 17 listopada 2015 r. Szcze-
góły na www.prixgalien.pl.

Przełom w leczeniu HcV – wyróżniony  
złotym medalem Prix Galien
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S twardnienie rozsiane jest chorobą, która jak soczewka 
skupia w sobie problemy i bolączki naszego systemu 
zdrowia. Równocześnie jest chorobą, w której dokonał 

się w ostatnich latach jeden z największych postępów w le-
czeniu chorób neurologicznych.

Wprowadzono bowiem leki, które w sposób istotny mody-
fikują przebieg choroby, która jeszcze przed 20 laty uważana 
była za nieuleczalną.

Dzisiaj mamy do dyspozycji nowoczesne leki, którymi co 
prawda nie możemy wyleczyć pacjenta, ale możemy w znacz-
ny sposób spowolnić jej przebieg i spowodować, że pacjent 
później osiągnie znaczącą niepełnosprawność. Obecnie, 
zgodnie z danymi rejestru NFZ na SM choruje ponad 50 000 
osób i liczba ta jest mniej stała od 7 lat.

 Pacjent z SM w PolSce

Jest wiele powodów do niepokoju w kontekście walki z SM 
w Polsce. Na 50 tysięcy chorych leczonych lekami pierwszej 
linii jest niespełna 7 500 osób, i znacznie mniej lekami dru-
giej linii, gdyż tylko około 500 chorych. Są to najniższe wskaź-

niki osób leczonych na SM w Europie, 
co jest dla nas lekarzy przykre. Zatem 
obecny system leczenia SM w naszym 
kraju musi ulec zmianie i ta zmiana po-
winna nastąpić relatywnie szybko. Po-
winniśmy dołożyć wszelkich starań, aby 
dostępność do uznanych leków, które 
z powodzeniem stosowane są w innych 
krajach o przybliżonym PKB do Polski 
była co najmniej taka sama.

 nowe leki na SM

W kontekście danych przedstawionych podczas tego-
rocznej AAN (Amerykańska Akademia Neurologii) wiemy, że 
pojawiają się już nowsze, skuteczniejsze możliwości lecze-
nia. Nowe cząsteczki w sposób skuteczniejszy hamują po-
stęp choroby niż obecnie stosowane leki pierwszego wy-
boru (interferon czy octan glatirameru). Takim przykładem 
może być fumeran dimetylu. Posiada on niższą skuteczność 
niż leki drugiego wyboru, ale te z kolei są lekami o niższym 
profilu bezpieczeństwa dla chorego. Można więc stwierdzić, 
że jest to cząsteczka pośrednia, o wysokiej skuteczności 
działania i dobrym profilu bezpieczeństwa.

Co ważne podkreślenia postać doustna terapii jest cie-
kawszą opcją terapeutyczną dla pacjenta, mając na uwadze 
kwestię komfortu stosowania terapii przy przewlekłości cho-
roby i procesu leczenia.

Prezentowano dane wskazujące, iż pierwszy pegylowany 
interferon beta 1a charakteryzuje się również wysoką sku-
tecznością i bezpieczeństwem stosowania. Pacjent dostaje 
go raz na 2 tygodnie, w formie autostrzykawki, co jest dla 
niego znacznie wygodniejsze. Substancja jest rzadziej poda-
wana, a przy tym ma wyższą skuteczność leczenia i charak-
teryzuje się dobrym profilem bezpieczeństwa. Wyniki pre-
zentowanych badań w znaczącym stopniu modyfikują na-
szą optykę spojrzenia na leczenie stwardnienia rozsianego. 
Pamiętajmy, że staramy się dobrać dla pacjenta lek w okre-
ślonej fazie choroby o wysokiej skuteczności i optymalnym 
stopniu bezpieczeństwa. Wprowadzenie leczenia immuno-
modulującego nie tylko zmniejsza ilość rzutów choroby, ale 
powoduje, iż postęp niepełnosprawności jest spowolniony.

Najczęstszym powodem zaprzestania leczenia w okresie 
długoterminowym przez pacjentów jest konieczność stosowa-
nia częstych iniekcji, lub w ogóle iniekcji oraz reakcje skórne po 

podaniu leku, czy wręcz ogólnoustrojowe objawy uboczne tj. 
objawy grypopodobne. Niejednokrotnie uczucie przeziębienia 
i gorączki występujące niemal codziennie zniechęca pacjenta 
w dłuższym okresie czasu do leczenia. Chory wreszcie się pod-
daje. Nowsze terapie powodują większy stopień adherencji, 
czyli zdolności współpracy pacjenta podczas procesu terapeu-
tycznego i akceptacji zaproponowanej mu terapii.

 Uracjonalnienie leczenia SM w PolSce

Niestety realia walki z SM w Polsce są trudne. W porówna-
niu do innych krajów nasz system oferuje chorym leczenie je-
dynie w wąskim oknem terapeutycznym – i to jest fakt o któ-
rym wszyscy powinni wiedzieć. Pamiętać musimy także, że SM 
nie jest chorobą jednorodną i niestety, jest grupa chorych, któ-
rym nadal nie jesteśmy w stanie nic zaproponować. Dzisiaj je-
steśmy krajem, w którym praktycznie wszystkie dostępne leki 
na świecie mogłyby być dostępne dla pacjentów, ale oczywi-
ście nie są ze względów ekonomicznych. Ten problem nie do-
tyczy tylko Polski. Rozumiejąc koszty leczenia, które są wyso-
kie w pierwszej kolejności powinniśmy popracować nad ura-
cjonalnieniem leczenia w ogóle. Z jednej strony refundujemy 
leki, które maja niską skuteczność terapeutyczną albo wręcz 
nieudowodnioną, a drugiej strony pozbawiamy szansy lecze-
nia chorych, których nie lecząc okaleczamy. Koszty ekonomicz-
ne takiego postepowania są dla systemu finansowego znacz-
ne i na świecie dobrze policzone. Jesteśmy krajem, w którym 
rygorystyczne wymogi refundacyjne są największe. Oczywiście 
także inne kraje również prowadzą rozważny dobór chorych 
i proponowanych im terapii, jednak dostęp i refundacja moż-
liwości leczenia jest znacznie szersza. Tego pozostaje nam so-
bie życzyć na przyszłość, aby drzwi otwierane przez NFZ do le-
czenia SM przestały być tak wąskie.

Nowsze terapie powodują 
większy stopień adherencji, 
czyli zdolności współpracy 
pacjenta podczas procesu 

terapeutycznego i akceptacji 
zaproponowanej mu terapii. 

W kontekście danych przedsta-
wionych podczas tegorocznej 
AAN (Amerykańska Akademia 

Neurologii) wiemy, że pojawiają 
się już nowsze, skuteczniejsze 

możliwości leczenia. 

Wiemy jak 
walczyć  
ze Stwardnieniem 
rozSianym
leczenie stwardnienia rozsianego wymaga zdecydowanego 
uracjonalnienia. Polska jest krajem, który wciąż posiada 
bardzo wąskie okno terapeutyczne dla pacjentów.
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 Biorąc pod uwagę najświeższe wyniki badań jak wi-
dzi Pan zasadność objęcia refundacją nowych terapii 
stwardnienia rozsianego? 

Dr rafał zyśk: Zasadność objęcia refundacją nowego 
leku w polskim prawie determinuje kilkanaście kryteriów 
zdefiniowanych w ustawie refundacyjnej. Jednym z kluczo-
wych jest rekomendacja Prezesa Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, która w grudniu 2014 była nega-
tywna. Należy jednak podkreślić, że większość zastrzeżeń 
na chwilę obecną stała się nieaktualna, ponieważ fuma-
ran dimetylu jest już zalecany przez towarzystwa naukowe 
i refundowany w krajach o PKB zbliżonym do polskiego. 
Ponadto, wśród najnowszych doniesień opublikowanych 
na tegorocznym kongresie naukowym AAN pojawiły się 
wyniki potwierdzające wysoką, utrzymującą się długoter-
minowo skuteczność oraz korzystny profil bezpieczeństwa 
fumaranu dimetylu u chorych na SM. W 5-letniej obserwacji 
przeprowadzonej na licznej grupie aż 1736 chorych u 81% 
pacjentów nie zaobserwowano progresji niesprawności, 
a u 60% pacjentów nie wystąpił rzut choroby. Terapia wyka-
zała się długoterminową skutecznością w szerokiej populacji 
pacjentów z SM, zarówno nowo zdiagnozowanych jak i leczo-
nych wcześniej interferonem lub glatiramerem. Nowe dane 
w istotny sposób zmniejszają niepewność towarzyszącą po-
dejmowaniu decyzji o objęciu refundacją nowego leczenia.

Podsumowując, uzasadnienie kliniczne przemawiające za 
refundacją leczenia w Polsce jest obecnie silniejsze niż w cza-
sie przeprowadzania oceny terapii przez AOTMiT. Najtrud-
niejszym jednak wyzwaniem, przed którym stoją obecnie 
producent i Ministerstwo Zdrowia jest, w mojej ocenie, spro-
stanie restrykcyjnym wymogom ekonomicznym określonym 

w ustawie refundacyjnej. Przewiduję położenie nacisku przez 
Ministerstwo na spełnienie przez lek wymogów farmakoeko-
nomicznych, które należy uznać za najbardziej restrykcyjne 
w Europie.

Jeśli chodzi o nowe doniesienia naukowe dla pierwsze-
go pegylowanego interferonu beta 1a to badanie kliniczne 
ADVANCE wykazało pewną przewagę tej terapii nad starszy-
mi formami interferonów beta. Dodatkowe jej korzyści wiążą 
się z rzadszym podawaniem – raz na dwa tygodnie, co prze-
kłada się na zdecydowanie większy komfort dla chorych na 
SM oraz mniejszą ilość objawów niepożądanych związanych 
z iniekcją, w tym uciążliwych objawów grypopodobnych. 

 czy przy decyzjach o refundacji uwzględnia się koszty 
społeczne choroby? 

r. z.: Ekonomiczne kryteria refundacyjne zostały uregulo-
wane ustawą refundacyjną. Jeśli chodzi o koszty choroby po- winniśmy rozróżnić koszty bezpośrednie, pośrednie związa-

ne z utratą produktywności chorych oraz społeczne ponoszo-
ne m.in. przez ZUS i KRUS. W praktyce Ministerstwo Zdrowia 
największą uwagę przywiązuje do kosztów bezpośrednich 
ponoszonych przez NFZ. SM często powoduje niezdolność do 
pracy chorego. Wyniki raportu Uczelni Łazarskiego dotyczące 
społeczno – ekonomicznych skutków SM pokazały, że koszty 
pośrednie wynikające z utraconej produktywności wynoszą 
w Polsce ponad 184 mln zł rocznie. Koszty społeczne pono-
szone przez ZUS na świadczenia z powodu SM to ponad 256 
mln zł rocznie. Tegoroczne doniesienia naukowe potwierdza-
jące korzystny wpływ długoterminowego stosowania pegin-
terferonu beta 1a na redukcję objawów SM i redukcję nie-
pełnosprawności jasno wskazują na możliwość przywrócenia 
chorych do pracy. 

 joanna lewandowska

Wyniki raportu Uczelni Łazar-
skiego dotyczące społeczno 

– ekonomicznych skutków SM 
pokazały, że koszty pośrednie 

wynikające z utraconej 
produktywności wynoszą w Pol-
sce ponad 184 mln zł rocznie.

NoWe terapie Sm – czy 
mają szansę na refundację?
Pomimo uzasadnieniom klinicznym przemawiającym za refundacją nowoczesnej terapii SM w Polsce, 
wyzwaniem może okazać się fakt, iż Polska jest krajem, w którym wymogi i kryteria refundacyjne są 
jednymi z najbardziej rygorystycznych w europie.

 co to jest nadciśnienie płucne, jak się 
objawia i z czym wiąże się dla chorego?

Dr hab. n. med. Grzegorz kopeć: Nadciś-
nienie płucne to poważna choroba. Wynika 
ze zwężania się i zamykania tętnic płucnych, 
czyli naczyń, które odpowiadają za pobiera-
nie tlenu z płuc. Dlatego najczęstszym obja-
wem jest duszność. Początkowo przy więk-
szym wysiłku, z czasem przy codziennych 
czynnościach, następnie też w spoczynku. Im 
więcej tętnic płucnych ulega zamknięciu tym 
ciśnienie w tętnicy płucnej jest większe i tym 
bardziej przeciążona staje się prawa komora 
serca, która zbiera krew z całego organizmu 
i pompuje ją do płuc. Z czasem dochodzi do 
jej niewydolności i pojawiają się obrzęki. Waż-
ne jest, żeby nie lekceważyć wymienionych 
objawów. Im wcześniej choroba jest rozpo-
znana i leczona tym rokowanie jest lepsze. Je-
śli zaawansowanie choroby jest znaczne wte-
dy szanse chorego maleją. Należy podkreślić, 

że z nadciśnieniem płucnym 
mamy do czynienia stosun-
kowo rzadko i że wymienione 
objawy u większości wynika-
ją z innych częstszych chorób 
jak astma, przewlekła obtu-
racyjna choroba płuc czy nie-
wydolność serca. Jeśli jednak 
standardowe leczenie tych 
chorób nie daje efektu, nale-
ży pomyśleć o nadciśnieniu 
płucnym, zwłaszcza u osób 
u których występują czynni-
ki ryzyka nadciśnienia płuc-
nego jak np. przebyta zato-
rowość płucna czy twardzina 
układowa. 

 na czym polega dokładnie przewlekłe 
zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płuc-
ne (ctePH)?

G.k.: Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nad-
ciśnienie płucne (określane angielskim skrótem 
CTEPH) jest wynikiem zwężenia lub zamknię-
cia tętnic płucnych przez zwłókniałe skrzepliny. 
Często jest powikłaniem wcześniej przebytej za-
torowości płucnej. 

CTEPH to bardzo ciężka choroba. Jeśli nie 
jest leczona to wielu pacjentów nie przeżywa 
kilku kolejnych lat. Dobra wiadomość jest taka, 
że dla większości chorych możliwe jest sku-
teczne, choć dość skomplikowane leczenie. Pa-
cjent, u którego zostanie rozpoznane CTEPH 
powinien być diagnozowany i leczony w spe-
cjalistycznym ośrodku, gdzie będzie miał wy-
konane cewnikowanie serca oraz angiografię 
tętnic płucnych, czyli badanie, które pozwala 
bardzo dokładnie zobrazować jak wyglądają 
skrzepliny i gdzie są umiejscowione. Następnie 

kardiolodzy wraz z kardiochirurgami podejmu-
ją decyzje o sposobie leczenia. Obecnie najsku-
teczniejszą terapią o ugruntowanej pozycji na 
świecie jest operacja określana jako endarte-
rektomia tętnic płucnych, wykonywana przez 
kardiochirurga. Polega ona na usunięciu zorga-
nizowanych skrzeplin z tętnic płucnych. Może 
być ona jednak wykonana tylko, jeżeli skrzep-
liny znajdują się w odpowiednio dużych, do-
stępnych dla kardiochirurga, tętnicach płuc-
nych. Stan ogólny pacjenta musi też pozwalać 
na wykonanie tej poważnej operacji. Szan-
sę na takie leczenie ma około 60% pacjentów 
z CTEPH. Dla pozostałych chorych dopiero nie-
dawno pojawiły się dwie opcje leczenia. Pierw-
sza to balonowa angioplastyka tętnic płucnych, 
druga to leczenie farmakologiczne. 

 na czym polegają te innowacyjne 
terapie?

G.k.: Balonowa angioplastyka tętnic płuc-
nych (BPA, ang. balloon pulmonary angiopla-
sty) polega na poszerzeniu zwężonych tętnic 
płucnych przez zorganizowane skrzepliny za 
pomocą cewnika balonowego. Zabieg wyko-
nuje się przezskórnie w znieczuleniu miej-
scowym. Największe doświadczenie w BPA 
mają Japończycy, którzy rozwinęli tę metodę 
w ostatnim dziesięcioleciu i pokazali, że jest 
ona skuteczna, choć nie pozbawiona pewne-
go ryzyka. U wielu pacjentów poddawanych 
BPA osiąga się znaczne obniżenie ciśnienia 
w tętnicy płucnej oraz powrót do sprawności, 
ale konieczne jest wykonanie kilku sesji zabie-
gowych, ponieważ zorganizowane skrzepliny 
zwężają zwykle wiele tętnic płucnych. Pierw-
sze doświadczenia w BPA przedstawiły nie-
dawno w formie publikacji również polskie 
ośrodki z Krakowa i Warszawy. Obecnie sta-

ramy się o wpisanie BPA na listę świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpi-
talnego, aby uzyskać finansowanie procedury 
i przez to zwiększyć do niej dostęp.

Drugi nowy sposób leczenia to swoista far-
makoterapia za pomocą substancji o nazwie 
riocyguat, która rozszerza tętnice płucne i po-
prawia ich funkcję, a przez to poprawia wydol-
ność fizyczną pacjentów z CTEPH. Zostało to 
pokazane w dużym wieloośrodkowym bada-
niu klinicznym o akronimie CHEST. 

 Dlaczego mówi się, że są to terapie 
przełomowe?

G.k.: Wprowadzenie nowych sposobów 
leczenia CTEPH to przełom zwłaszcza dla pa-
cjentów, u których nie można wykonać en-
darterektomii tętnic płucnych. Dotychczas 
dla tych chorych nie było opcji terapeutycznej 
o udowodnionej skuteczności i ich rokowanie 
było bardzo złe. Obecnie możemy im wydłu-
żyć życie i podnieść jego jakość. 

 jak wygląda dostęp do leczenia farma-
kologicznego w Polsce i na świecie?

G.k.: Terapia riocyguatem jest dostępna 
w wielu krajach europejskich, niestety jak do-
tychczas nie jest refundowana w Polsce. Euro-
pejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 
rekomenduje zastosowanie riocyguatu u pa-
cjentów z CTEPH, u których nie można wyko-
nać endarterektomii tętnic płucnych lub u któ-
rych mimo wykonanej endarterektomii nadal 
utrzymuje się nadciśnienie płucne. Mam na-
dzieję, że wkrótce również polscy pacjenci 
będą mieli dostęp do tej nowoczesnej terapii. 

 lilianna Miśkiewicz

Przełomowe teraPie w leczeniu 
przewlekłego zakrzepowo-zatorowego 
nadciśnienia płucnego

9

DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS.

nowoczeSne teraPie



Jest to nowoczesna metoda immuno-
terapii, w której szczepionka odczulają-
ca podawana jest pod język. Szczepion-
ki podjęzykowe, dostępne w formie 
kropli lub tabletek, są stosowane przez 
pacjenta samodzielnie w domu, poza ga-
binetem lekarskim. jest to nieinwazyj-
na, wygodna i przyjazna pacjento-
wi metoda odczulania. Nie ogranicza 
jego codziennej aktywności, oszczędza 
czas, pozwala uniknąć wielu niedogodno-
ści, jakie wiążą się z częstymi zastrzykami 
w odczulaniu podskórnym. W zależności 
od rodzaju alergii i decyzji lekarza alergo-
loga, szczepionka podjęzykowa przyjmo-
wana jest codziennie przez kilka miesię-
cy w roku (alergia na pyłki) lub przez cały 
rok (np.alergia na roztocze). Nanosi się ją 
bezpośrednio na błonę śluzową pod języ-
kiem, przetrzymuje 1-2 minuty i połyka.

Efekty odczulania podjęzykowego 
można zwykle zauważyć już po pierwszym 
roku lub sezonie stosowania szczepionki.

tabletki do odczulania podjęzyko-
wego, stosowane w leczeniu alergii na 
pyłki traw, są najnowocześniejszą, aktual-
nie dostępną formą immunoterapii.

 
Więcej o odczulaniu na:  
www.odczulanie.info

Odczulanie pOdjęzykOwe

 Panie Profesorze, według danych po-
chodzących z badania ecaP praktycznie 
co drugi Polak ma problemy z alergią. czy 
dysponujemy informacjami ilu chorych le-
czonych jest skutecznie?

Prof. dr hab. n. med andrzej emeryk: 
Rzeczywiście, wyniki pochodzące z badania 
ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych 
w Polsce), które było prowadzone w latach 
2006-2008 wskazują, że alergię ma ok. 45% 
populacji. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na 
ważne rozróżnienie 2 pojęć: alergii (czyli uczu-
lenia) i chorób alergicznych, które nie są tożsa-
me. Alergia jest tylko pewnym stanem charak-
teryzującym się produkowaniem przez ustrój 
nadmiernej ilości przeciwciał IgE (lub znacz-
nie rzadziej skłonności limfocytów do niepra-
widłowej reakcji) na powszechnie występujące 
alergeny. Możemy ją wykryć wykonując testy 
alergiczne skórne lub oznaczając poziom IgE 
w surowicy („testy z krwi”). Stan ten nie musi, 
ale może przejawiać się określonymi objawa-
mi chorobowymi – wtedy mamy do czynienia 
z konkretną chorobą alergiczną, np.: alergicz-
nym nieżytem nosa, astmą, atopowym zapa-
leniem skóry, alergią pokarmową, itp. Inaczej 
mówiąc, nie każdy alergik ma objawy choro-
bowe. Wracając do pytania, niestety nie mamy 
wiarygodnych danych ilu chorych leczonych 
jest skutecznie, to znaczy ma postawioną pra-
widłową diagnozę i otrzymuje właściwą tera-
pię. Można sądzić, że ok. 20%-50% chorych nie 
wie, że ma chorobę alergiczną i jest niewłaści-
wie leczona lub prowadzi samoleczenie.  

 czym jest alergia i jakie jej rodzaje moż-
na wyróżnić? czym się ta choroba objawia?

Prof. a. e.: Alergia jest pewnym rodzajem 
nadwrażliwości, w której bierze udział układ 
immunologiczny. Żeby mówić o alergii mu-
simy zidentyfikować wywołujący ją alergen: 
wziewny, pokarmowy czy kontaktowy. Może 
to być także jad owadów błonkoskrzydłych, 
lek czy niektóre substancje chemiczne. Gene-
ralnie wyróżnia się dwa rodzaje alergii: zależ-
ną od przeciwciał IgE i niezależną od przeciw-
ciał IgE. Ta pierwsza jest znacznie częstsza i ła-
twiejsza do wykrycia. Chorób alergicznych jest 
bardzo dużo i mogą one dotyczyć skóry, na-
rządu wzroku, układu oddechowego czy prze-
wodu pokarmowego. Badanie ECAP pokaza-
ło, że najczęstszą chorobą alergiczną w Polsce 
jest alergiczny nieżyt nosa: 24-30% popula-
cji, alergiczne choroby oczu 10-20%, astma: 
9-11%, alergia pokarmowa: 5-13%, atopowe 
zapalenie skóry: 4-9% oraz pokrzywka: 5-8%. 
Najczęstsze alergeny wziewne uczulające pol-
skie społeczeństwo, to alergeny: pyłków traw/
zbóż, roztoczy kurzu domowego, brzozy/lesz-
czyny/olszy, sierści zwierząt domowych (kot, 
pies), pleśni oraz chwastów (bylica). Najczęst-
sze alergeny pokarmowe, to: mleko krowie, 
jajko, ryba, orzeszki ziemne i laskowe, soja, 
zboża, niektóre owoce i warzywa oraz owo-
ce morza.

 a jakie są obecnie dostępne metody le-
czenia alergii? czy oprócz łagodzenia ob-
jawów jesteśmy w stanie pokonać aler-
gię u źródła jej powstania? jaką rolę od-
grywa w walce z alergią immunoterapia 
alergenowa?

Prof. a. e.: Postepowanie w alergii obe-
jmuje: działania prewencyjne (b. trudne, 
głównie u dzieci), edukację chorych (unika-
nie kontaktu z alergenem, często trudne lub 
wręcz niemożliwe), farmakoterapię i immu-
noterapię alergenową. Farmakoterapia ma 
charakter leczenia objawowego, a nie przy-
czynowego. Tak działają powszechnie sto-
sowane leki przeciwhistaminowe czy gliko-
kortykosteroidy, nie leczą przyczyny choro-
by tylko łagodzą jej objawy, które powracają 
po odstawieniu leków. Aktualnie dostępne 
w kraju są 2 metody leczenia przyczynowe-
go: przeciwciała anty-IgE (terapia b. droga 
i zalecana jedynie w wybranych przypadkach 
astmy) oraz immunoterapia alergenowa.

 na czym polega immunoterapia aler-
genowa? czy dzięki walce z przyczyną 
powstania alergii możliwe jest wyraźne 
zmniejszenie, a nawet całkowita likwida-
cja objawów?

Prof. a. e.: Immunoterapia alergeno-
wa (zwana powszechnie „odczulaniem”) 
jest przyczynową metodą leczenia niektó-
rych chorób alergicznych. Polega na poda-
waniu choremu rosnących dawek alergenu, 
na który pacjent jest uczulony, a po osiąg-
nięciu zalecanej dawki maksymalnej podaje 
się ją regularnie jako leczenie podtrzymują-
ce. Terapia trwa najczęściej 3-5 lat, a alergen 
może być podawany podskórnie w zastrzy-
kach (SCIT) albo podjęzykowo w kroplach 
lub w tabletkach (SLIT). Skuteczna immuno-
terapia prowadzi do znacznego zmniejsze-
nia uczulenia oraz redukcji objawów choro-
by, a z czasem do ich ustąpienia. Immunote-
rapia alergenowa ma też efekt prewencyjny: 
hamuje rozwój astmy u chorych na alergicz-
ny nieżyt nosa i zmniejsza ryzyko pojawie-
nie się nowych uczuleń. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku dzieci. Aktualnie odczu-
lanie jest możliwe u chorych uczulonych na 
jeden lub kilka takich alergenów, jak: alerge-
ny roztoczy kurzu domowego, pyłków traw, 
drzew, chwastów, jad osy/pszczoły. Rzadziej 
prowadzi się odczulanie alergenami sierści 
zwierząt domowych, czy pleśni. Nie powin-
no się stosować odczulania w alergii pokar-
mowej (nadal brak standardów).

 jakie korzyści ze stosowania metody 
podjęzykowej dostrzegane są przez leka-
rzy, a jakie najistotniejsze są z punktu wi-
dzenia pacjentów?

Prof. a. e.: Każda forma immunoterapii 
alergenowej przynosi szereg korzyści chore-
mu, gdyż zmniejsza objawy kliniczne choro-
by alergicznej, umożliwia redukcję lub odsta-
wienie dotychczas stosowanych leków prze-
ciwalergicznych czy przeciwastmatycznych, 
znacząco poprawia jakość życia chorych, po 
pewnym czasie zmniejsza koszty terapii cho-
roby alergicznej. Immunoterapia prowadzo-
na drogą podjęzykową jest metodą nieinwa-
zyjną, chory nie jest narażony na iniekcje i ma 
mniejsze ryzyko wystąpienia ciężkich dzia-
łań ubocznych. Jest to terapia znacznie bez-
pieczniejsza, niż immunoterapia w zastrzy-
kach, a skuteczność obu metod odczulania 
jest porównywalna. Odczulanie podjęzykowe 
to metoda szczególnie przyjazna dzieciom, 

immuNoterapia 
alergeNoWa – 
metoda podjęzykowa 
jako innowacyjna 
broń w walce z alergią 
o zaletach stosowania immunoterapii alergenowej, jej najbardziej 
innowacyjnej formie podjęzykowej i walce z alergią u jej podstaw 
rozmawiamy z Prof. dr hab. n. med. andrzejem emerykiem,  
kierownikiem kliniki chorób Płuc i reumatologii Dziecięcej Dziecięcego 
Szpitala klinicznego w lublinie.

dla których zastrzyk to często traumatyczne 
przeżycie. Pomimo takich dużych korzyści wy-
nikających z immunoterapii alergenowej, cią-
gle zbyt mało chorych w Polsce ma stosowany 
ten rodzaj postepowania.

 czy immunoterapia podjęzykowa 
w postaci tabletek może zostać nazwana 
najbardziej przełomową? na czym polega 
jej przewaga nad innymi metodami, np. 
formą iniekcyjną? 

Prof. a. e.: Immunoterapia podjęzyko-
wa występuje w dwóch postaciach: roztwo-
ru do stosowania w kroplach pod język oraz 
tabletek podjęzykowych. Ze względu na wy-
soki stopień bezpieczeństwa obie te for-
my pacjent może przyjmować samodzielnie, 
w domu. Immunoterapia tabletkami podję-
zykowymi jest najbardziej innowacyjną for-
mą odczulania. Jest na pewno wygodniejsza 
dla chorych – szczepionka w tabletkach nie 
wymaga przechowywania w lodówce, jest ła-
twiejsza w podaniu, pacjent może stosować 
lek w domu, pracy, podróży, itp. Ten rodzaj 
immunoterapii można zatem nazwać prze-
łomowym. Obecnie w kraju są dostępne je-
dynie tabletki dla chorych uczulonych na pył-
ki traw, ale w najbliższej przyszłości pojawią 
się tabletki z innymi alergenami (brzoza, roz-
tocza). Nie istnieją specyficzne wskazania do 
stosowania metody podjęzykowej czy pod-
skórnej (poza uczuleniem na jad owadów 
błonkoskrzydłych – tam stosujemy jedynie 
SCIT). Ze względu na porównywalną skutecz-
ność obu metod u chorych na alergiczny nie-
żyt nosa czy astmę, która będzie dla niego 
najdogodniejsza. 

 a czy w Polsce pacjenci mają dostęp 
do leczenia najnowszą metodą immunote-

rapii alergenowej w postaci tabletek pod-
językowych? co mogłoby spowodować 
większy dostęp do tej formy terapii?

Prof. a. e.: Obecnie na rynku w Polsce są 
obecne preparaty do immunoterapii podję-
zykowej kilku firm farmaceutycznych, a ich 
dostępność stopniowo zwiększa się (w mia-
rę rejestracji w kraju kolejnych preparatów). 
Pomimo ewidentnych korzyści płynących ze 
stosowania metody podjęzykowej, poza wy-
mienionymi powyżej, są to: oszczędzająca 
czas pacjenta i lekarza znaczna redukcja licz-
by wizyt w Poradni Alergologicznej (odczula-
nie w zastrzykach to ok.10-20 wizyt/rok - każ-
da iniekcja musi być podana pod nadzorem 
alergologa, a prowadzone w domu odczula-
nie podjęzykowe to kwestia 4-5 wizyt kontrol-
nych w roku) oraz porównywalny albo mniej-
szy całkowity roczny koszt terapii, ciągle nie-
wielki odsetek chorych w kraju otrzymuje ten 
rodzaj immunoterapii alergenowej (ok. 10% 
wszystkich chorych odczulanych). Wynika to 
z różnorodnych przyczyn, a wśród nich naj-
ważniejsze, to: zbyt wysoka cena dla pacjen-
ta (całkowity brak refundacji preparatów pod-
językowych), preferencja dla procedury pod-
skórnej przez NFZ oraz niska świadomość 
chorych. W tych obszarach potrzebne są 
szybkie zmiany, które doprowadzą do zwięk-
szenia liczby chorych, w tym przede wszyst-
kim dzieci odczulanych podjęzykowo do po-
ziomu aktualnie spotykanego w wielu krajach 
Europy. Tam liczba chorych otrzymujących 
szczepionki podjęzykowe w przybliżeniu od-
powiada liczbie chorych odczulanych pod-
skórnie. Co więcej, ta metoda to szansa na 
objęcie skutecznym leczeniem znacznie więk-
szej liczby alergików. 

 kornelia nelec
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iMMUnoteraPia alerGenowa



 jak się leczy szpiczaka? jaką rolę od-
grywa chemioterapia, a jaką przeszczep 
szpiku? czy dzięki współczesnym meto-
dom leczenia udaje się wyleczyć pacjen-
ta cierpiącego na szpiczaka, czy tylko 
uzyskać niezbyt długą remisję?

Prof. dr hab. n. med. krzysztof Gianno-
poulos: Leczenie rozpoczynamy u wszyst-
kich chorych na szpiczaka plazmocytowego, 
którzy mają objawową chorobę. Definicja 
tej objawowej choroby zmieniła się w ostat-
nim roku i obecnie rozpoczynamy leczenie 
wcześniej, nie czekając na narządowe zmia-
ny w postaci niedokrwistości, niewydolności 
nerek, hiperkalcemii lub zmian osteolitycz-
nych kośćca. Wszystkich chorych leczymy 
schematami zawierającymi leki immuno-
modulujące lub inhibitor proteasomu po-
łączone ze sterydami i chemioterapeutyka-
mi, np.: cyklofosfamidem lub melfalanem. 
Podstawowym kryterium wyboru schema-
tu leczenia jest klasyfikacja do procedury 
autologicznego przeszczepienia krwiotwór-
czych komórek macierzystych, który może 
być oferowany chorym do 65-70 roku życia 
w dobrej kondycji ogólnej. W tej grupie cho-
rych nie rozpoczynamy leczenia schemata-
mi zawierającymi melfalan, gdyż zarezerwo-
wany jest on do podania w wysokich daw-
kach przed przeszczepieniem. Szpiczak pla-
zmocytowy jest uznawany za chorobę nie-

uleczalną, jednak u ok. 10% chorych uzysku-
jemy długotrwałe remisje choroby, nie wy-
magające leczenia przez co najmniej 10 lat, 
więc zgodnie z onkologicznym podejściem 
po 5-ciu latach można ich uznać za wyleczo-
nych. W praktyce może udaje nam się wy-
leczyć część chorych na szpiczaka plazmo-
cytowego, dotyczy to jednak zdecydowanej 
mniejszości chorych i większość chorych bę-
dzie wymagała kolejnych linii leczenia.

 Dlaczego terapie immunomodulują-
ce, szczególnie najnowszych generacji, 
uznaje się za przełom w terapii pacjen-
tów ze szpiczakiem? na czym polega ich 
innowacyjność?

k.G.: Pierwszym leczeniem immunomo-
dulującym wprowadzonych do terapii cho-
rych na szpiczaka plazmocytowego był tali-
domid. Stosowanie talidomidu łączy się z wy-
stąpieniem nieodwracalnej polineuropatii 
u znacznego odsetka chorych. Substancją 
lepiej tolerowaną jest lenalidomid. Mecha-
nizm działania terapii immunomodulujących 
jest wielokierunkowy. Zdolne są one nie tyl-
ko bezpośrednio hamować proliferację ko-
mórek szpiczakowych, ale również hamo-
wać nieprawidłowe tworzenie naczyń krwio-
nośnych oraz modyfikować działanie układu 
odpornościowego. Właśnie od tego ostatnie-
go mechanizmu bierze się nazwa leków im-

munomodulujących. Owa 
immunomodulacja prowa-
dzi do aktywacji układu od-
porności, celem rozpoznania 
i niszczenia nieprawidłowych 
komórek szpiczakowych. Do-
stępna jest też kolejna ak-
tywna cząsteczka z tej grupy 
leków – pomalidomid. 

 terapie immunomodu-
lujące pacjenci przyjmują 
w postaci kapsułki doust-
nej. czy taka forma tera-
pii ma znaczenie dla pacjenta i lekarza? 
czy faktycznie można pacjenta leczyć 
w związku z tym czysto ambulatoryjnie?

k.G.: Wszystkie leki immunomodulują-
ce chorzy przyjmują w postaci kapsułki do-
ustnej. Jest to niezwykle wygodna forma 
terapii. Wyniki ostatnich badań dowiodły, 
że skuteczniejsze staje się wydłużenie cza-
su leczenia, u osób starszych do progre-
sji choroby lub przez co najmniej 9 cykli, 
stąd też preferencyjnie stosowane są leki 
doustne, które chory przyjmuje w domu. 
Oczywiście, konieczna jest regularna kon-
trola terapii oraz odpowiednia modyfika-
cja leczenia w przypadku toksyczności lub 
braku skuteczności, jednak zdecydowana 
większość chorych może otrzymywać no-

woczesne leczenie przeciwszpiczakowe 
ambulatoryjnie. 

 najnowszą terapią immunomodulu-
jacą jest pomalidomid, która zarejestro-
wana jest w Stanach zjednoczonych oraz 
Unii europejskiej od 2013 roku do lecze-
nia pacjentów już wcześniej leczonych 
bortezomibem i lenalidomidem. czy pa-
cjenci w Polsce mają do niej dostęp? czy 
jest refundowana?

k.G.: W Polsce chorzy mają dostęp do 
pomalidomidu, jednak dostęp ten jest czy-
sto teoretyczny, zważywszy na koszt terapii 
oraz brak refundacji.

 joanna lewandowska

perSpektyWa leczeNia 
Szpiczaka plazmocytoWego 
W polSce
o sposobach walki ze szpiczakiem plazmocytowym, szansach i realiach leczenia w Polsce rozmawiamy 
z Prof. dr hab.n. med. krzysztofem Giannopoulosem, kierownikiem zakładu Hematoonkologii 
Doświadczalnej, Uniwersytetu Medycznego w lublinie.
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SzPiczak PlazMocytowy

innowacyjność – jeDen z najważniejSzycH kierUnków Polityki 
Unii eUroPejSkiej:
art. 179 traktat z lizbony
Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez 
utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza 
naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie roz-
wojowi swojej konkurencyjności, także w przemyśle, a także promowanie 
działalności badawczej uznanej za niezbędną na mocy innych rozdziałów 
Traktatów (…).

www.doradcamedyczny.mp.pl


 Polska to nie jest kraj innowacji, choć Polacy to 
naród wybitnie pomysłowy i innowacyjny. Możemy 
pochwalić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie in-
nowacji, w medycynie także. Skąd w takim razie tak 
duży dystans innowacyjny Polski na tle innych kra-
jów UE w kwestii dostępu do nowoczesnej medycyny?

Krzysztof Bąk, Rzecznik Prasowy, Ministerstwo 
Zdrowia: Aktualnie pojęcie innowacyjności w aspek-
cie technologii lekowych niejednokrotnie jest związane 
z marketingiem i promocją, a nie z rzeczywistą wartoś-
cią dodaną leku. W Polsce istnieją skuteczne mechani-
zmy, które pozwalają odróżnić leki rzeczywiście inno-
wacyjne od tych będących wyłącznie nowościami ryn-
kowymi. Temu służy ocena technologii medycznych 
(HTA). W Polsce takie analizy przeprowadza – działają-
ca już od 10 lat – Agencja Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji.

Zadania AOTMiT to m.in.:
•	 opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń 

opieki zdrowotnej;
•	 przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji 

w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

•	 wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie: 
	» zakwalifikowania danego świadczenia opie-

ki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowane-
go wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego 
finansowania;

	» niezasadności zakwalifikowania danego świadcze-
nia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwaranto-
wanego;

	» usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej 
z wykazu świadczeń gwarantowanych;

	» zmiany poziomu lub sposobu finansowania świad-
czenia gwarantowanego;

	» objęcia refundacją danego leku, środka spożyw-
czego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, 
wyrobu medycznego;

	» niezasadności objęcia refundacją danego leku, 
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrobu medycznego;

•	 wydawanie opinii w sprawie projektów progra-
mów zdrowotnych ministrów i  jednostek samorządu 
terytorialnego;

•	 ustalanie taryf świadczeń.

Dziś Agencja stoi przed nowymi wyzwaniami związa-
nymi nie tylko z taryfikacją świadczeń opieki zdrowotnej, 
ale też zmianą dotyczącą zwiększania użyteczności oceny 
technologii medycznych w procesie racjonalnego zwięk-
szania dostępu do świadczeń gwarantowanych.

Ocena technologii medycznych pozwala odróżnić sku-
teczne technologie od tych nieefektywnych. Wskazu-
je, czy terapia określana jako innowacyjna i przełomo-
wa jest rzeczywiście lepsza od tego, co było do tej pory 
finansowane.

Należy wskazać, że nierzadko przemysł proponu-
je ceny leków niewspółmierne wysokie do wnoszonego 
efektu zdrowotnego. 

Ważne jest, by we wszystkich możliwych przypadkach 
badania kliniczne były projektowane w taki sposób, aby 
oceniać pierwszorzędowe punkty końcowe w badaniach 
head-to-head, a nie – jak to ma czasem miejsce - tech-
nologie „innowacyjne” porównywane są pośrednio z in-
nymi technologiami poprzez placebo, przez co wiarygod-
ność przedstawianych oszacowań jest mniejsza. Punkty 
końcowe określone w badaniu klinicznym jako istotne 
statystycznie muszą być ocenione również jako przydat-
ne pod względem klinicznym. Wszystko po to, by pacjent 
miał dostęp do technologii rzeczywiście skutecznej i bez-
piecznej, przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu 
środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 Jakie osiągnięcia medycyny ostatnich lat wywarły 
na Ministerstwie największe wrażenie? 

K.B.: Największe wrażenie wywierają te technologie, 
które skutecznie rozwiązują problemy zdrowotne, są 
w stanie odwrócić dotychczasowy „naturalny przebieg” 
choroby. W ostatnich latach np. leki stosowane w WZW 
typu C.

 Czy istnieje szansa, aby czas, który upływa od re-
jestracji leku do jego refundacji w Polsce mógł zostać 
skrócony? 

K.B.: Czas od rejestracji leku do refundacji nie może 
być dłuższy niż 180 dni. Wszystko zależy od wnioskodaw-
cy, bo to on jest stroną aktywną. 180 dni to standard eu-
ropejski wynikający z Dyrektywy Przejrzystości. W Euro-
pie tylko w Niemczech refundacja występuje automa-
tycznie po wprowadzeniu leku na rynek. Pozostałe kraje 
przeprowadzają procedurę refundacyjną.

 Czy Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę roz-
wiązania finansowania stosowane z powodzeniem 
od wielu lat w krajach t.j. np. Wielka Brytania, ja-
kim jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne z odtwa-
rzalnym budżetem? Takie rozwiązania prowadzą do 
zwiększania się puli środków publicznych na inno-
wacyjność w przypadku sukcesu komercyjnego jed-
nego lub kilku patentów opracowanych dzięki tym 
środkom.

K.B.: MZ bierze pod uwagę różne rozwiązania odnoś-
nie finansowania nowych technologii jednak warunkiem 
niezbędnym jest ich dowiedziona skuteczność kliniczna, 
bezpieczeństwo stosowania i efektywność ekonomiczna

 Jakie zatem inne rozwiązania w kwestii finanso-
wania innowacji i wyrównania dostępu do nowoczes-
nych osiągnięć medycyny planuje Ministerstwo? Czy 
przewidywane jest skorzystanie z możliwości jakie 
dają instrumenty dzielenia ryzyka?

K.B.: Instrumenty dzielenia ryzyka zostały właśnie po 
to wprowadzone do ustawy refundacyjnej by zwiększać 
dostępność do nowych terapii. Proszę zwrócić uwagę na 
sposób ich opisania w ustawie. Daje on naprawdę duże 
możliwości.

 Dzięki Ustawie refundacyjnej, która powstała 
w odpowiedzi na wymagania Dyrektywy Przejrzysto-
ści UE w znaczącej mierze poprawiona została polity-
ka lekowa, jednak w kwestii oceny bezpieczeństwa 
i skuteczności technologii nielekowych wciąż jest źle. 
Ogrom innowacji nielekowych nie jest stosowany 
w naszym kraju. Dlaczego tak się dzieje i jakie kroki 
Ministerstwo planuje podjąć w tej kwestii?

K.B.: Ocena technologii nielekowych rzeczywiście „po-
zostaje w tyle”. Obszar ten nie ma jeszcze swojego od-
powiednika w regulacjach takich jak ustawa refundacyj-
na czy prawo farmaceutyczne, które szczegółowo regu-
luje kwestie badań klinicznych z użyciem leków. Trwają 
obecnie prace nad uregulowaniem kwestii badań z uży-
ciem wyrobów medycznych, zatem sytuacja powinna się 
poprawić.

 Joanna Lewandowska

DOSTĘP DO 
INNOWACYJNYCH 
TERAPII W POLSCE 
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