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Badania kliniczne 
źródłem postępu
w medycynie

fazach badań klinicznych jest ponad 1000 no-
wych leków przeciwnowotworowych. Tak na-
prawdę całe społeczeństwo jest beneficjentem 
badań klinicznych, bo przyczyniają się one do 
postępu w opiece nad przyszłymi chorymi i po-
prawiają bieżącą jakość leczenia. Niestety wciąż 
nie ma wystarczających źródeł wiedzy o tym, 
jakie badania toczą się w danym ośrodku w Pol-
sce, jak również część lekarzy jest niewystar-
czająco wyedukowana w tym zakresie. Ponadto 
inwestycje firm farmaceutycznych, w realizację 
badań klinicznych w Polsce, przyczyniają się do 
wymiernych  oszczędności w budżecie NFZ oraz 
wzrostu przychodów Państwa z  tytułu podat-
ków. Jednak jak dotąd brakuje polskich inno-
wacyjnych terapii, wymyślonych przez krajowe 
firmy biotechnologiczne. Czas to zmienić, dla 
przykładu w  Centrum Onkologii-Instytutu im. 
Marii Skłodowskie-Curie w Warszawie w czerw-
cu br. otwarto pierwszy w  kraju i  trzeci w  re-
gionie Oddział Badań Klinicznych Wczesnych 
Faz dla chorych onkologicznych. Oddział działa 
w  ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego 
(CNP) Centrum Onkologii Instytutu. CNP jest 
odpowiedzialne za inicjowanie i  koordynację 
projektów naukowo-badawczych z  dziedziny 
onkologii, zmierzających do wdrożenia wyni-
ków prac na potrzeby praktyki klinicznej. Pro-
jekty CNP dotyczą badań przedklinicznych, 
wczesnych faz badań klinicznych, jak również 
innych projektów badawczo-wdrożeniowych, 
dedykowanych onkologii. Likwiduje to dotych- 
czasową lukę w  procesie tworzenia nowych 
leków w Polsce.

Jak przedstawia się potencjał Polski w ujęciu 
badań klinicznych, czy jest on wykorzystany? 
Co aktualnie stanowi największe wyzwanie, 
związane z obszarem badań klinicznych?

Polska powinna być naturalnym liderem Euro-
py Środkowo-Wschodniej w badaniach klinicz-
nych, co wynika z jej wielkości (liczby mieszkań-
ców). Drugim argumentem jest wysoki poziom 
medycyny i  bardzo wysokie oceny jakości do-
starczanych wyników badań oraz znaczna cen-
tralizacja opieki onkologicznej (choć ostatnio 
bardziej rozproszona poprzez działania Mini-
sterstwa Zdrowia przed 2016 rokiem). Ponad-
to, ośrodek chcąc uczestniczyć w  badaniach 
klinicznych musi stale podnosić swój poziom 
tak, aby dorównać innym jednostkom uczestni-
czącym w tym samym badaniu - amerykańskim 
czy zachodnioeuropejskim. Jest to więc bardzo 
silny bodziec rozwojowy dla polskiej medycyny, 
na którego istnieniu w  ostatecznym rachunku 
zyskują wszyscy pacjenci. Niestety liczba badań 
klinicznych, w przeliczeniu na mieszkańca, jest 

rozmawia joanna lewandowska

dotyczą najczęściej chorych, którzy nie mają 
już żadnych realnych możliwości leczniczych, 
jest to przede wszystkim dodatkowa szansa 
na przeżycie lub dostęp do metody leczniczej, 
która nie jest jeszcze dostępna w ramach opieki 
rutynowej. Jest to również szansa dla pacjenta 
na otrzymanie  nowoczesnej, niedostępnej jesz-
cze terapii, a dla lekarza zdobycia nowej wiedzy 
i doświadczenia. Dla przykładu, według naszych 
szacunków, w  naszym kraju w  badaniach kli-
nicznych z  nowoczesnymi terapiamii, dedy-
kowanymi chorym na zaawansowanego czer- 
niaka, uczestniczyło w ostatnich 5. latach po-
nad 600 chorych, z czego ponad połowa z nich 
odniosła korzyści, a  jeszcze 6 lat temu lecze-
nie zaawansowanego czerniaka kończyło się 
w  95% niepowodzeniem. Dzięki badaniom kli-
nicznym jesteśmy w stanie zaoferować naszym 
chorym taki sam dostęp do najnowocześniej-
szych leków przeciwnowotworowych, jaki jest 
w wiodących ośrodkach amerykańskich. Bada-
nia kliniczne dzielą się na trzy podstawowe fazy: 
I faza badań klinicznych ma na celu określenie 
bezpieczeństwa nowego leku oraz sposobu 
jego podawania. Są to badania określane jako 
badania wczesnej fazy oraz kwalifikuje się do 
nich najczęściej około 30-50 uczestników. Przy 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań I  fazy 
możliwe jest przejście do II fazy badań klinicz-
nych. Tu oceniana substancja podawana jest 
50-100 chorym, a głównym punktem oceny jest 
jej skuteczność (tzn. czy powoduje ona choćby 
częściową regresję choroby). Jeżeli potwierdzi 
się, że chorzy biorący udział w badaniu odnoszą 
korzyść kliniczną, to wykonuje się badanie fazy 
III. Badanie III fazy dotyczy porównania losowo 
dobranych grup chorych: jednej leczonej bada-
ną substancją i drugiej - najlepszą dotychczas 
stosowaną opcją terapeutyczną w tej chorobie.  
Skutki leczenia obu grup oceniane są długością 
czasu przeżycia chorych. Jeżeli wyniki są lepsze 
w  grupie otrzymującej leki badane, to produ-
cent substancji występuje o jej rejestrację, jako 
leku do Europejskiej Agencji Leków – EMA (ang.  
European Medicines Agency) lub do agencji 
Food and Drug Administration – FDA w Stanach 
Zjednoczonych. Po uzyskaniu rejestracji nowej 
terapii, rozpoczyna się etap wprowadzenia jej 
na rynek. Dochody początkowo muszą pokryć 
wszystkie wydatki, związane z  prowadzeniem 
badań przedklinicznych i klinicznych, a następ-
nie przynieść zyski. Rejestracje nowych terapii 
dotyczą tylko produktów pozytywnie ocenio-
nych w badaniach klinicznych, stąd inwestycja 
w te kończące się niepowodzeniem jest stratą 
inwestora i jego ryzykiem, które jest równowa-
żone potencjalnie ogromnymi zyskami, jeśli lek 
okaże się cudowny. W chwili obecnej w różnych 

prawie dwukrotnie niższa niż u naszych sąsia-
dów. W  2014 roku wskaźnik liczby prowadzo-
nych badań klinicznych na milion mieszkańców 
wyniósł 10,4. To znacznie mniej niż w innych kra-
jach naszego regionu, takich jak Czechy (24,5) 
czy Węgry (22,5). Co więcej, w ciągu ostatnich 
lat spadła o około 15% liczba badań klinicznych 
prowadzonych w  Polsce. Szansą na poprawę 
sytuacji na rynku badań klinicznych jest wejście 
w  życie  Rozporządzenia nr 536/2014 Parla-
mentu Europejskiego i  Rady. Usprawnia ono 
m.in. proces prowadzenia międzynarodowych 
badań klinicznych, a  także wprowadza nowe 
zasady udzielania gratyfikacji i  rekompensaty 
kosztów dla  uczestników – niestety nadal pol-
skie prawodawstwo nie jest dostosowane w tym 
zakresie. Co więcej, tracimy na konkurencyjno-
ści, bowiem czas otwierania badania kliniczne-
go w  Polsce jest średnio 3-4 razy dłuższy niż 
np. w Belgii. Wskazuje to na generalny problem 
w  dostępie do badań klinicznych w  naszym 
kraju i  związane z  tym straty dla gospodarki. 
Istotna poprawa sytuacji, w  zakresie realizacji 
badań klinicznych, przyniesie zwiększenie rangi 
naukowej Polski w dziedzinie nauk medycznych 
poprzez umożliwienie krajowych badań nauko-
wych oraz współpracę w  ramach europejskich 
sieci akademickich; realizacja badań klinicz-
nych w  Polsce może wiązać się z  uzyskaniem 
realnych korzyści finansowych w optymalizacji 
wydatków na nowe i kosztowne metody lecze-
nia oraz długofalowymi benefitami dla polskiej 
gospodarki, wynikającymi m.in. z implementacji 
patentów.  
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Czym tak naprawdę są badania kliniczne?

Badaniem klinicznym jest każde badanie 
z  udziałem ludzi, mające na celu odkrycie lub 
potwierdzenie klinicznych, farmakologicznych, 
w  tym farmakodynamicznych, skutków dzia-
łania jednego lub wielu badanych produktów 
leczniczych, lub w  celu zidentyfikowania dzia-
łań niepożądanych. Zespół prowadzący badanie 
kliniczne zawsze musi mieć na względzie ko-
rzyść kliniczną i  bezpieczeństwo uczestników 
badania (zgodnie z  obowiązującym prawem 
i wymogami etycznymi). Badania te mogą być 
inicjowane przez firmy farmaceutyczne, ośrodki 
akademickie czy instytuty naukowo-badawcze 
(tzw. badania niekomercyjne).

Badania kliniczne są działalnością stricte in-
nowacyjną. Jaką rolę odgrywają one w dostę-
pie do przełomowych terapii?

Badania kliniczne stanowią podstawowy czyn-
nik postępu wiedzy w  naukach medycznych. 
Medycyna to taka dziedzina, która z jednej stro-
ny się ciągle zmienia i rozwija, a z drugiej - jest 
jeszcze bardzo daleka od rozwiązania wszyst-
kich problemów indywidualnego chorego. 
W przypadku onkologii, gdzie badania kliniczne 

Na temat roli badań klinicznych, w kontekście 
rozwoju medycyny i dostępu do innowacyjnych 
terapii, rozmawiamy z prof. Piotrem Rutkowskim 
oraz dr Iwoną Ługowską z Centrum Onkologii- 
Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

że i  o  kilka lat. Objawy są bardzo niecharak-
terystyczne, ponieważ kogo nie boli kręgosłup 
w wieku 70. lat? Czy ktoś nie czuje się czasem 
osłabiony i nie ma częstych infekcji? A  takie 
właśnie objawy spotykane są przy szpiczaku. 
I  tutaj trzy proste testy - zawsze zachęcam 
lekarzy rodzinnych do ich wykonania, czyli 
badanie OB, badanie ogólne moczu i badanie 
morfologii. Jeżeli któreś z tych badań wyjdzie 
nam podejrzane lub patologiczne, to trzeba 
rozszerzyć diagnostykę i w ten sposób można 
zdiagnozować szpiczaka. Warto tutaj wspo-
mnieć, że 30% pacjentów ze szpiczakiem 
jest zupełnie bezobjawowych. Im wcześniej 
zacznie się leczenie, tym lepiej, ponieważ nie 
możemy czekać aż dojdzie do skrajnej nie-
wydolności nerek, gdzie pacjent będzie dia-
lizowany, albo będzie miał już wiele ubytków 
w  kościach - bo właśnie do tego prowadzi 
szpiczak. Im więcej się mówi o  tej chorobie, 
tym lepiej, ponieważ wszyscy znamy kampa-
nie społeczne, związane z  rakiem szyjki ma-
cicy, białaczką, czy problemami transplanto-
logii, ale niewiele osób wie, że szpiczak zabija 
więcej osób, niż rak szyjki macicy i  wątroby 
– razem wzięte. Dobrze, że są różne miejsca, 
stowarzyszenia i fundacje, starające się coraz 
więcej o tym mówić i warto wspomnieć, iż nie-
stety wiele terapii w Polsce, które mogłyby być 
dostępne, i  przedłużać życie pacjentom, jest 
nierefundowanych. W  2015 roku zostały za-
rejestrowane 4 nowe opcje terapeutyczne na 
świecie. Niestety, żadna z nich  nie jest refun-
dowana u nas. 

W kontekście szpiczaka plazmocytowego ob-
serwowany jest wydłużony czas przeżycia pa-
cjentów na świecie. Z czego to wynika? 

A.J.: Myślę, że przyczyn jest kilka. Na pewno 

danego pacjenta, potrzebne są konsultacje 
neurochirurgiczne, ortopedyczne, radiotera-
pia. Pacjenci wymagają rehabilitacji, czasem 
konsultacji i  opieki nefrologicznej, ponieważ 
wielu pacjentów ze szpiczakiem ma niewy-
dolność nerek. Dobrze leczeni pacjenci z tym 
nowotworem, to pacjenci leczeni interdyscy-
plinarnie. W  Szpitalu Uniwersyteckim w  Kra-
kowie, w  którym pracuję, ta interdyscypli-
narność jest możliwa, bo współpracujemy  
z  radioterapeutami, ortopedami, neurochi-
rurgami i  nefrologami. Sama forma podania 
leczenia jest również bardzo ważna. Pacjent 
często dojeżdża, co powoduje, że nie jest 
w  stanie przyjechać dwa, czasem trzy razy 
w tygodniu, na podanie podskórne czy dożyl-
ne. W  tym przypadku leczenie doustne jest 
rzeczywiście optymalne. Zwłaszcza, że ten 
pacjent jest obciążony tzw. chorobą kostną, 
czyli ma już często połamany kręgosłup. Dla-
tego, jeżeli mógłby zgłosić się raz na miesiąc 
lub raz na dwa miesiące, to byłoby to opty-
malne, a medycyna teraz stwarza takie możli-
wości dzięki nowoczesnym terapiom.

Czym charakteryzuje się szpiczak plazmocy-
towy? Czy diagnoza pacjentów z  tą chorobą 
jest stawiana wystarczająco wcześnie? Jaką 
rolę odgrywa to w sukcesie terapeutycznym?

A.J.: Szpiczak plazmocytowy, inaczej szpiczak 
mnogi albo choroba Kahlera, jest skutkiem 
tzw. klonalnej ekspansji plazmocytów, prowa-
dzącej do uszkodzenia układu kostnego i czę-
sto do anemizacji, niewydolności nerek, hi-
perkalcemii i innych powikłań. Jest to choroba 
niełatwa do rozpoznania, ponieważ pacjenci 
nie trafiają do hematologa  od razu, przy 
pierwszych objawach. Często diagnostyka 
jest opóźniona o kilka miesięcy, a zdarza się, 

lepsza diagnostyka, świadomość pacjen-
tów i  dostępność różnych informacji, ale też 
przede wszystkim nowoczesne terapie oraz, 
co chcę podkreślić, możliwość przeszczepia-
nia szpiku kostnego. To jest świetna metoda 
u chorych, którzy się kwalifikują do takiego le-
czenia, ponieważ po przeszczepie szpiku kost-
nego – mówię o autologicznym przeszczepie-
niu – pacjent często, przez wiele lat, ma okres 
remisji, i  nie ma nawrotu choroby. Szpiczak 
jest taką jednostką, że nie ma drugiej takiej 
choroby, , gdzie w ostatnich kilkunastu latach 
zarejestrowano ponad 10 nowych terapii, to 
rzeczywiście absolutna rewolucja, z  której 
pacjenci korzystają i  na naszych oczach ich 
życie się wydłuża. Śmiem twierdzić, że przy 
optymalnie leczonym pacjencie, to przedłu-
żenie życia będzie możliwe dzięki właśnie tak 
zwanej terapii podtrzymującej – tylko ważne, 
żeby to było finansowane przez NFZ. 

Czy tendencja ta dotyczy również pacjentów 
w Polsce? I czy chorzy w Polsce mają szanse 
na optymalne leczenie?

A.J.: Niestety, byliśmy taką białą plamą, jeśli 
chodzi o  przewlekłą białaczkę limfocytową 
i  dostęp do ibrutinibu przez wiele ostatnich 
lat – to się zmienia teraz, od 1. września, ibru-
tinib jest dostępny dla pacjentów chorych na 
przewlekłą białaczką limfocytową, ale dalej 
jesteśmy białą plamą, jeśli chodzi o  dostęp 
do karfilzomibu, pomalidomidu, iksazomibu, 
daratumumabu. To są przełomowe  terapie, 
gdzie polscy pacjenci nie mają do nich dostę-
pu, a wszystkie te wymienione substancje są 
zarejestrowane w UE. To jest bardzo frustrują-
ce, patrzeć na pacjenta i mieć świadomość, że 
są metody, które mogą mu pomóc, a skazuje 
się pacjenta na terapię paliatywną. 

Na czym polega innowacyjność działania 
iksazomibu, biorąc pod uwagę nie tylko prze-
łomowość tej terapii, lecz także podejście do 
„leczenia chorego, a nie choroby”?

A.J.: Jest to nowoczesna terapia, charakte-
ryzująca się  bardzo dobrą biodostępnością, 
podawana doustnie. I  co ważne, leczenie, 
w  którym podawany jest także lenalidomid 
i deksametazon jest w całości leczeniem do-
ustnym. Na ostatnim zjeździe w USA były takie 
doniesienia, że połączenie iksazomibu, lena-
lidomidu i  deksametazonu jest obiecujące, 
a pacjenci dobrze to tolerują. Także ta meto-
da jest bardzo istotna, szczególnie, iż pacjent 
może zjawiać się w klinice raz albo dwa razy 
w miesiącu i nie musi przychodzić na podanie 
podskórne czy wlewy dożylne. Pozwala to le-
piej funkcjonować w życiu zawodowym i w na-
turalnym środowisku poza pracą, zmniejsza-
jąc codzienną świadomość choroby. Terapie 
doustne to będzie przyszłość, bo pacjenci ce-
nią sobie „quality of life”  i nikt nie chce prze-
bywać w kolejkach do lekarza, ponieważ w tym 
czasie można zająć się inną aktywnością. Tak-
że ta terapia będzie zdecydowanie wypierać 
formy dożylne czy podskórne. 

Jakie przykłady  wykorzystania innowacyj- 
nych terapii można znaleźć w  hematologii. 
Czy takim przykładem jest szpiczak plazmo- 
cytowy ?

A.J.: Można powiedzieć, że największym suk-
cesem hematologii ostatnich lat są inhibitory 
kinazy tyrozynowej, stosowane w  przewlekłej 
białaczce szpikowej, będącej chorobą prze-
wlekłą. W  szpiczaku plazmocytowym u  pew-
nych grup chorych, zaliczanych do tak zwa-
nego standardowego ryzyka, możemy mówić 
o chorobie przewlekłej. Ci pacjenci rzeczywi-
ście, przy tym stanie medycyny w 2017 roku, 
mogą żyć nawet 10 lat. Jako że jest to choro-
ba osób starszych, rzeczywiście można mó-
wić o sukcesie, ponieważ jeszcze 15 lat temu 
z tym nowotworem  żyło się maksymalnie 2-3 
lata. Tak się dzieje dzięki nowoczesnym tera-
piom, ale też przeszczepom szpiku kostnego, 
bo o  tym nie można zapominać, u  chorych 
spełniających kryteria umożliwiające prze-
szczep ta metoda wydłuża życie i na szczęście 
w  naszym kraju to terapia nielimitowana. To 
bardzo dobra informacja dla chorych, bo pa-
cjentów ze szpiczakiem przybywa. Zajmuję się 
tą chorobą kilkanaście ostatnich lat i nie ma 
tygodnia, żeby nie było 2, 3 a nawet 4 nowych 
pacjentów z  tym rozpoznaniem. Społeczeń-
stwo się starzeje i  pacjentów będzie przyby-
wać, więc będzie to coraz większy problem. 

Postępy w  leczeniu to nie tylko innowacyjne 
terapie, lecz także coraz bardziej widoczne 
podejście specjalistów do „leczenia chorego, 
a nie choroby”, czyli większy nacisk na jakość 
życia chorego a nie tylko na poprawę parame-
trów medycznych.

A.J.: To podejście oznacza patrzenie nie tylko 
na chorobę, lecz także kompleksowe i  holi- 
styczne podejście do leczenia chorego i właś-
nie z  tego powodu powstała Fundacja Cen-
trum Leczenia Szpiczaka, która na tym się 
koncentruje. Podejście to oznacza, że pacjent 
ze szpiczakiem jest prowadzony przez he-
matologa, ale do współpracy musi mieć kilku 
innych specjalistów, aby dobrze poprowadzić 

rozmawia joanna lewandowska

NOWE 
TERAPIE DLA 
PACJENTÓW
ZE SZPICZAKIEM
Dzięki rozwojowi medycyny i innowacyjnym 
terapiom, czas przeżycia pacjentów 
onkologicznych i onkohematologicznych wydłuża 
się, a część nowotworów wchodzi w kategorię 
chorób przewlekłych. Takim przykładem są 
chociażby terapie immunoaktywujące 
(anty-PD1, anty-CTLA-4) w czerniaku.
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Immunoterapia może stanowić 
swoistego rodzaju przełom 
w leczeniu chorych, z zaawansowaną 
chorobą w obrębie płuca.

Kwalifikacja chorych do leczenia celowanego 
wymaga odpowiedniej diagnostyki

Finansowanie leczenia raka płuca jest 
niewystarczające i zdecydowanie za niskie.
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ROZWÓJ MEDYCYNY 
A RAK PŁUCA

rozmawia joanna lewandowska

 Jak przedstawiają się dane epidemiologiczne, 
dotyczące raka płuca w Polsce i na świecie?

P.W.: Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy, 
występujący w  polskiej populacji. Wystarczy 
spojrzeć na dane, wskazujące na to, że mówimy 
o  prawie 22 000 nowych zachorowań rocznie, 
opierając się na wskaźnikach za rok 2013. No-
wotwór ten występuje zdecydowanie częściej 
u mężczyzn, niż u kobiet. Warto zwrócić uwagę 
na to, że w  przypadku mężczyzn ta dynami-
ka przyrostu zatrzymała się gdzieś pomiędzy 
2000 a 2005 rokiem, a to oznacza, że szybciej 
zmniejsza się odsetek niepalących mężczyzn 
niż kobiet. I to jest zgodne z trendem między-
narodowym – tutaj za wzrost ogólnej zacho-
rowalności odpowiada głównie wzrost zacho-
rowalności u  kobiet, ponieważ w  Polsce nadal 
wzrasta liczba kobiet palących. 

Mówi się, że rak płuca jest chorobą bezobja-
wową, stąd jego późne wykrywanie na etapie 
zaawansowanym. Jakie sygnały powinny nas 
zaniepokoić? 

P.W.: Generalnie każdy nowotwór na wczesnym 
etapie nie daje objawów. Należy pamiętać, że 
nowotwór rozwija się z pojedynczej, uszkodzo-
nej komórki, a  taka komórka jest na początku  
niewidoczna nawet pod mikroskopem. Nawet 
guzki nowotworowe, zauważalne w  badaniu 
sekcyjnym, mogą być jeszcze niewidoczne 
w badaniach obrazowych. I dopiero po czasie, 

kiedy te zmiany rosną, pojawiają się objawy. 
W  przypadku raka płuca, objawy pojawiają się 
relatywnie późno, w  momencie, gdy choroba 
ma już takie rozmiary, że zaczyna dokuczać. 
Choroba na etapie mikroskopowym nie daje 
objawów i  jest tak naprawdę niewykrywalna. 
Do typowych objawów, związanych z  uciskiem 
oskrzela przez rozwijający się guz należą 
problemy z  oddychaniem, kaszel, nawracają-
ce infekcje dróg oddechowych, w  tym zapale-
nie płuc, a  także powiększone węzły chłonne 
w okolicach obojczyków. Naciek i  zmiany, roz-
wijające się w świetle oskrzeli, mogą powodo-
wać uszkodzenie naczyń krwionośnych, które 
łatwo krwawią, dlatego z  kaszlem może poja-
wiać się krew. Im późniejszy, i bardziej zaawan-
sowany proces, tym więcej objawów ogólnych, 
czyli utrata masy ciała, osłabienie.  

Jakie wyzwania stoją przed Polską, w  ujęciu 
leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca?

P.W.: Mówiąc o wyzwaniach, i patrząc na liczbę 
zachorowań oraz porównywalną liczbę   zgonów, 

nie ma wątpliwości, że efektywność leczenia 
raka płuca jest niesatysfakcjonująca a najwięk-
szy problem stanowi opóźnienie w diagnostyce 
i  leczeniu choroby potencjalnie wyleczalnej. To 
jest nowotwór generalnie źle rokujący i  więk-
szość chorych będzie miała nawrót choroby, 
albo już wyjściowo, w  momencie rozpoznania, 
nie możemy myśleć o  wyleczeniu z  uwagi na 
zaawansowanie nowotworu. W  związku z  tym, 

duże  wyzwania związane są z leczeniem cho-
roby przewlekłej, nieuleczalnej w oparciu o leki 
onkologiczne. Niestety w Polsce mamy ograni-
czone możliwości leczenia choroby uogólnionej 
i  opiera się ono  przede wszystkim na stoso-
waniu klasycznej chemioterapii. W  przypadku 
niewielkiego odsetka chorych, z  określonymi 
zaburzeniami genetycznymi w komórkach raka, 
możemy rozważać zastosowanie leków ukie-
runkowanych molekularnie. Niestety nie mamy 
możliwości sekwencyjnego stosowania leków 
celowanych, co staje się standardem w  USA 
czy krajach Europy Zachodniej. Najczęściej 
mamy jednak do czynienia z chorymi, u których 
w  komórkach raka płuca nie występują żadne 
określone zaburzenia genetyczne. Dla takich 
pacjentów w ostatnim czasie pojawiła się nowa, 
przełomowa opcja terapeutyczna jaką jest im-
munoterapia. Po raz pierwszy, dzięki immuno-
terapii, udało się wyraźnie wydłużyć przeżycia 
chorych, u których rak płuca był związany z pa-
leniem tytoniu. Niestety, na dzień dzisiejszy 
immunoterapia w  leczeniu raka płuca nie jest 
refundowana. 

Panie Profesorze, w  ujęciu immunoterapii, 
jaka jest rola ekspresji PD-L1 przy kwalifika-
cji do leczenia niedrobnokomórkowego raka 
płuca?

R.R.: Wydaje się, że to może być jeden z  tzw. 
czynników predykcyjnych, przewidujących efek-
tywne leczenie, czyli korzyść, którą powinien 
odnieść pacjent, z  określonego typu terapii. 
Natomiast jeszcze cały czas jest wiele znaków 
zapytania, które muszą zdefiniować, czy to 
jest ten najlepszy tzw. predyktor  - czyli czyn-
nik determinujący odpowiedź immunologiczną 
na leczenie. Na podstawie rejestracji, obecnie 
dostępnych leków immunologicznych w  Unii 
Europejskiej, wiemy, że jeden z  tych prepara-
tów, o  nazwie pembrolizumab, opiera swoją 
skuteczność działania na poziomie ekspresji 
receptora PD-L1. Im ona wyższa, tym skutecz-
ność lepsza. Biorąc pod uwagę również możli-
wość leczenia, w tzw. pierwszej linii, chorych na 
niedrobnokomórkowego raka płuca, z ekspresją 
receptora PD-L1 nie mniejszą niż 50%, co sta-
nowi około 30% chorych, analizowanych pod 
tym kątem. Dodatkowym elementem jest to, 
że istnieje kilka metod, które pozwalają ocenić 
ekspresję tego receptora, i dlatego to dodatko-
wy parametr, który musi się pojawić, żeby zu-
nifikować tę metodę postępowania i stwierdzić, 
czy na pewno i w jakiej sytuacji powinniśmy tę 

diagnostykę, poprzedzającą leczenie lekami tzw. 
immunokompetentnymi wykonywać. 

Panie Profesorze, jaki jest profil pacjenta, 
u którego w ogóle istnieje możliwość zastoso-
wania immunoterapii? Jak powinna wyglądać 
diagnostyka tego chorego?

R.R.: Profil jest bardzo szeroki, w  odróżnieniu 
od leków, ukierunkowanych molekularnie, któ-
re zrobiły wielką „karierę” w  leczeniu chorych 
na niedrobnokomórkowego raka płuca. Możli-
wości leczenia tzw. inhibitorami kinazy tyrozy-
nowej są możliwe w niewielkiej grupie chorych 
(poniżej 10% chorych) z  rozpoznanym nie-
płaskonabłonkowym rakiem płuca. Natomiast 
wydaje się, że immunoterapia może stanowić 
swoistego rodzaju przełom w leczeniu chorych, 
z zaawansowaną chorobą w obrębie płuca, dla-
tego że, dotyczy ona zarówno chorych na raka 
niepłaskonabłonkowego, jak również płaskona-
błonkowego, stanowiącego cały czas około 30% 
rozpoznań histologicznych w Polsce. Odpowia-
dając na pytanie, jak powinna wyglądać diagno-
styka – to myślę, że powinna określać stopień 
zaawansowania procesu nowotworowego, za-
wierać rozpoznanie histologiczne oraz w przy-
padku chorych na raka niepłaskonabłonkowego 
zdefiniować profil molekularny. 

Panie Profesorze, czy w nawiązaniu do szans, 
związanych z  coraz to nowszymi opcjami le-
czenia, w tym właśnie wspomnianej immuno-
terapii, możemy mówić o niedrobnokomórko-
wym raku płuca, jako o chorobie przewlekłej?

R.R.: Najczęściej to określenie pojawia się na 
konferencjach, szczególnie tych, o zasięgu ogól-
noświatowym. Jedna z nich odbyła się w czerw-
cu w  Chicago, pod egidą amerykańskiego To-
warzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO). Nie tak 

dawno miała miejsce istotna konferencja, która 
zgromadziła ponad 20 tys. uczestników – kon-
ferencja Europejskiego Towarzystwa Onkologii 
Klinicznej w Madrycie, gdzie tego typu określe-
nie, jak właśnie choroba przewlekła, w  kontek-
ście niedrobnokomórkowego raka płuca, było 
coraz częściej powtarzane. Przemawiają za tym 
dowody naukowe mówiące, że zastosowanie za-
rejestrowanych leków, w  leczeniu tej jednostki 
chorobowej, wydłuża możliwości postępowania 
terapeutycznego. Tak jak w  przypadku innych 
jednostek chorobowych, jak rak piersi, rak jelita 
grubego, tak i w raku płuca jeśli będą dostępne 
w  Polsce leki immunokompetentne, jak to jest 
w innych krajach Unii, to z pewnością dla części 
chorych, oczywiście nie wszystkich, stwarzamy 
szansę znaczącego wydłużenia życia. 

Jak przedstawia się obszar finansowania le-
czenia raka płuca w Polsce?

R.R.: W  oparciu o  moją wiedzę, i  raport firmy 
HealthQuest, finansowanie przedstawia się 
zastraszająco nisko. Świadczenia, dotyczące 
chorych na raka płuca, w porównaniu do innych 
nowotworów w Polsce, to 2% wszystkich wydat-
ków NFZ na programy terapeutyczne, związane 
z leczeniem nowotworów złośliwych. Odpowiedź 
jest jedna – finansowanie jest niewystarczające 
i zdecydowanie za niskie. Jeśli mamy tym cho-
rym pomóc, i stworzyć te same możliwości, co 
w  innych krajach UE, to wymaga to głębokiego 
zastanowienia i  i  wdrożenia programów tera-
peutycznych leczenia chorych na raka płuca le-
kami immunokompetentnymi. 

J.J.: 90% nowotworów płuca związanych jest 
z paleniem tytoniu. Trzeba więc zrobić wszystko, 
aby ludzie nie palili albo, jak najszybciej rzuci-
li palenie. Nikotyna działa jednak jak narkotyk, 
więc rzucenie palenia wymaga pewnego wysiłku. 
Niestety wielu palaczy nie widzi potrzeby rezyg-
nowania z nałogu. Takich ludzi nie odzwyczaimy 
od palenia. Jeśli natomiast człowiek rozumie 
szkodliwość palenia i chce je rzucić, to obecnie 
są skuteczne środki, które mogą w tym pomóc. 
Łączą one terapię lekową, środki nikotynoza-
stępcze i metody behawioralne. Palaczowi tyto-
niu trzeba pomóc w wyjściu z nałogu i to się na 
ogół udaje. Ważne jest także, żeby nie odkładać 
decyzji o  rzuceniu nałogu. Istnieje bogate piś-
miennictwo pokazujące, że im wcześniej się to 
zrobi, tym większa jest szansa uniknięcia wielu 
ciężkich chorób, w tym raka płuca. Po kilkuna-
stu latach to ryzyko będzie niewiele większe niż 
u osoby, która nigdy nie paliła. 

Co należy zrobić, aby poprawić świadomość 
społeczeństwa, ale także pacjenta, który czuje 
się zagubiony w trakcie choroby?

prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem 
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii 
i Radioterapii GUMed

Dlaczego rola diagnostyki w  kontekście raka 
płuca jest tak istotna? Jak powinien przebie-
gać prawidłowy proces diagnostyczny tego 
schorzenia? 

R.L.: Diagnostyka patomorfologiczna ma klu-
czowe znaczenie w  rozpoznaniu raka płuca. 
W  oparciu o  występujące objawy, zmiany wi-
doczne w  badaniach obrazowych, lekarz kli-
nicysta może podejrzewać u  chorego raka, ale 
nie podejmie leczenia bez rozpoznania pato-
morfologicznego, które nie tylko potwierdza 
istnienie nowotworu, ale także określa jego ro-
dzaj. Pamiętajmy, że nie wszystkie guzy płuca 
są rakami. Mogą to być inne nowotwory złośliwe 
jak również nowotwory łagodne oraz przerzu-
ty nowotworów złośliwych z  innych narządów. 
Tak więc celem badania patomorfologicznego 
jest ustalenie, czy badana zmiana ma charak-
ter nowotworowy, czy jest łagodna czy złośliwa, 
a w przypadku stwierdzenia cech złośliwości czy 
jest rakiem pierwotnym płuca czy przerzutem 
z  innego narządu. Rozpoznanie pierwotnego 
raka płuca wymaga określenia jego typu, czy rak 
jest drobno- czy niedrobnokomórkowy, gdyż od 
tego zależy dalszy sposób postępowania. Cho-
rzy z  rakiem drobnokomórkowym zwykle już 
w momencie rozpoznania wymagają terapii sy-
stemowej, natomiast pacjenci z rakiem niedrob-
nokomórkowym są kandydatami do najbardziej 
skutecznego leczenia, jakim jest zabieg chirur-
giczny. Ale tylko ok. 15-20% chorych spośród 
nich kwalifikuje się do operacji, dla pozostałych 
szansą jest leczenie systemowe. Wprowadzenie 
terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej, a ostat-
nio immunoterapii, znacznie zwiększa szansę 
na wydłużenie czasu życia chorych z  zaawan-
sowanych rakiem niedrobnokomórkowym płu-
ca.  Kwalifikacja chorych do leczenia celowa-
nego wymaga przeprowadzenia odpowiedniej 
diagnostyki patomorfologicznej. Konieczne jest 
precyzyjne ustalenie postaci histologicznej raka 
niedrobnokomórkowego i  określenia czynników 
predykcyjnych, na podstawie których możli-
we będzie podjęcie właściwego leczenia. Taki 
sposób postępowania wymaga doświadczenia 
ze strony lekarza patomorfologa oraz zespołu 
diagnostów i  techników laboratoryjnych, któ-
rzy opracowują materiał uzyskany od chorego, 
gdyż najczęściej są to bardzo małe, kilkumi-
limetrowe wycinki lub rozmazy cytologiczne. 
Niezwykle istotne jest racjonalne dysponowa-
nie tym unikatowym materiałem, tak aby nie 
narażać pacjenta na konieczność powtórnego 
pobrania materiału do badania mikroskopowe-
go. Najkorzystniejsze byłoby wykonywanie peł-
nej diagnostyki patomorfologicznej, połączonej 
z  testami molekularnymi u  chorych z  rozpo-
znanym rakiem niedrobnokomórkowym płuca 
w ośrodkach, które zajmują się leczeniem raka 
płuca, dysponują zakładem patomorfologii oraz 
pracownią badań molekularnych znajdującymi 
się w strukturze szpitala. Do tego konieczne jest 
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych na ba-
zie danego ośrodka, skupiających lekarzy klini-
cystów, radiologów, patomorfologów i biologów 

lub lekarzy zajmujących się genetyką. Taki spo-
sób postępowania pozwala na szybkie uzyskanie 
precyzyjnego rozpoznania patomorfologicznego 
i podjęcie decyzji o wyborze leczenia odpowied-
niego dla danego chorego.

Jak przedstawia się obszar finansowania diag-
nostyki raka płuca? Jakie kroki są niezbędne, 
aby diagnostyka była na najwyższym poziomie? 
 
Aby diagnostyka patomorfologiczna i  moleku-
larna były na odpowiednim poziomie, absolutnie 
konieczne są środki finansowe. Badanie pato-
morfologiczne, zwłaszcza onkologiczne jest ba-
daniem drogim, wymagającym odpowiedniego 
zaplecza technicznego, wykonania często kosz-
townych badań dodatkowych oraz dobrze wy-
kształconego zespołu lekarzy i diagnostów labo-
ratoryjnych. Tymczasem w Polsce dramatycznie 
brakuje patomorfologów, badania patomorfolo-
giczne nie są odrębnie wyceniane, często są nie-
uwzględnione w wycenie procedur, co powoduje, 
że nie jest opłacalne ich wykonywanie. Istnieją 
zakłady patomorfologii, które nie dysponują 
możliwością wykonania badań dodatkowych. 
Brak zakładów patomorfologii powoduje, że ma-
teriał do badania histopatologicznego przesyła-
ny jest do odległych pracowni patomorfologicz-
nych z  odległych szpitali, w  nieodpowiednich 
pojemnikach, nieprawidłowo utrwalony. Z  kolei 
z  powodu niedostatecznej liczby patomorfolo-
gów opracowywany jest po wielu dniach utrwa-
lania. Bardzo istotnie przekłada się to na jakość 
diagnostyki patomorfologicznej, wiarygodność 
badań dodatkowych, przede wszystkim immu-
nohistochemicznych i  molekularnych, które są 
niezbędne do ustalenia sposobu leczenia chore-
go. Powoduje to wydłużenie czasu uzyskania roz-
poznania i tym samym podjęcia terapii. Poprawa 
tej sytuacji wymaga nakładu środków finanso-
wych, określenia zasad finansowania świad-
czeń patomorfologicznych, zwiększenia liczby 
patomorfologów oraz odpowiedniej koordynacji 
działań diagnostyczno-leczniczych, w  oparciu 
o ośrodki zajmujące się chorymi na raka płuca. 

Do leczenia operacyjnego niedrobnokomórko-
wego raka płuca kwalifikuje się jedynie 15% 
chorych. Jakie opcje terapeutyczne pozostają 
dla pozostałych pacjentów?

M.K.: Struktura pierwotnego zaawansowania nie-
drobnokomórkowego raka płuca (NDRP) wska-
zuje, że tzw. wczesne stopnie zaawansowania 
I i II są stwierdzane w chwili rozpoznania u około 
20% chorych. Spośród wymienionych chorych 
leczenie chirurgiczne nie może być zastosowa-
ne u  części chorych z  powodu współwystępo-
wania innych chorób np. niewydolność układu-
sercowo-naczyniowego. Leczenie chirurgiczne 
może być również stosowane u części chorych na 
miejscowo zaawansowanego NDRP III stopień. 
Ogółem leczenie chirurgiczne jest stosowane 
u  około 15% wszystkich chorych z  rozpozna-
niem NDRP. Chorzy, którzy nie mogą być pod-
dawani leczeniu chirurgicznemu niewielka część 
chorych w  stopniach I-II oraz część w  stopniu 
III mogą otrzymywać radioterapię o  założeniu 
radykalnym lub radiochemioterapię (metoda 
preferowana pod względem skuteczności), na-
tomiast u  chorych z  pierwotnym uogólnieniem 
nowotworu (stopień IV - pierwotnie około 40% 
wszystkich osób z rozpoznaniem NDRP) można 

rozważać chemioterapię lub przeciwciała mo-
noklonalne anty-EGFR oraz paliatywną radiote-
rapię oraz wyłącznie leczenie objawowe (chorzy 
z przeciwwskazaniami do leczenia systemowe-
go). Przeciwciała monoklonalne anty-EGFR tzw. 
inhibitory tyrozynowej kinazy EGFR - afatynib, 
erlotynib i gefitynib mogą być stosowane jedynie 
u  osób z  obecnością tzw. aktywującej mutacji 
w genie EGFR, co dotyczy około 10-12% naszej 
populacji. Wszystkie w/w  opcje terapeutyczne 
są umieszczone w  programie finansowanym 
przez NFZ. Nie ma - na razie - możliwości sto-
sowania immunoterapii, ponieważ trwa jeszcze 
proces negocjacji refundacyjnych. W drugiej linii 
leczenia systemowego można stosować również 
terapie anty-EGFR oraz kryzotynib u  chorych 
z  obecnością rearanżacji genu ALK (immuno-
terapia i tzw. inhibitory EGFR oraz ALK najnow-
szej generacji są poddawane ocenie w aspekcie 
możliwości refundacyjnych).

W temacie przełomowego leczenia w ostatnich 
latach dużo mówiło się o terapii molekularnej, 
ostatnio natomiast wiele uwagi poświęca się 
immunoterapii. Na czym polega ta opcja tera-
peutyczna i dlaczego mówi się o niej w kontek-
ście terapii personalizowanej ?

M.K.: Immunoterapia za pomocą nowoczes-
nych substancji tzw. blokery punktów kontrol-
nych odpowiedzi immunologicznej polega na 

Niedrobnokomórkowy rak płuca to choroba, która jest wciąż jednym z głównych wyzwań 
współczesnej onkologii. Z Ekspertami z tej dziedziny poruszamy temat raka płuca, specyfiki 
tego schorzenia, problemów związanych z leczeniem pacjentów w Polsce oraz szans, jakie 
pojawiają się dzięki rozwojowi medycyny.

zwiększeniu aktywności przeciwnowotworowej 
limfocytów T, które odpowiadają za niszczenie 
obcych antygenów (np. nowotworowych). Im-
munoterapia jest skuteczniejsza od chemiote-
rapii w  leczeniu pierwszej i drugiej linii chorych 
na zaawansowanego NDRP oraz jest - ogólnie - 
lepiej tolerowana, aczkolwiek nie jest pozbawio-
na działań niepożądanych. Największym proble-

mem w  związku z  wykorzystaniem możliwości 
immunoterapii jest niedostateczne poznanie 
czynników predykcyjnych, które pozwalały-
by na identyfikowanie chorych z  największymi 
szansami uzyskania korzyści. Niemniej jednak 
immunoterapia jest bardzo obiecującą metodą 
leczenia chorych na NDRP szczególnie dla cho-
rych z rozpoznaniem raka płaskonabłonkowego 
wobec mniejszej skuteczności chemioterapii 
i  braku możliwości stosowania terapii anty
-EGFR, co jest związane z  niezwykle rzadkim 
występowaniem mutacji w genie EGFR.

Czy jest szansa na dostęp do tej nowej opcji 
terapeutycznej w 1 i 2 linii leczenia w ramach 
programu lekowego?

M.K.: Obecnie prowadzone są negocjacje w spra-
wie możliwości umieszczenia immunoterapii 
w  lekowym programie (pierwsza lub/i  druga 
linia leczenia). Negocjacje wymagają osiągnię-
cia porozumienia między producentami i  płat-
nikiem np. uzgodnienie tzw. podziału ryzyka. 
Istnieją naukowe uzasadnienia (wyniki prospek-
tywnych badań klinicznych), które pozwalają 
uznać wartość immunoterapii w pierwszej i dru-
giej linii leczenia. Należy jednak zastanowić się 
nad określeniem grupy chorych z  największym 
prawdopodobieństwem uzyskania korzyści, 
u  których ograniczoną wartość mają inne me-
tody leczenia.

prof. dr hab.n.med Piotr Wysocki 
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii 
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prof. dr hab. n. med Rodryg Ramlau  
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii UMP

prof. nadzw.  dr hab. n. med. Renata Langfort 
Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytut 
Gruźlicy i Chorób Płuc

prof. dr hab. n med. Maciej Krzakowski 
Konsultant krajowy w dziedzinie Onkologii 
Klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca 
i Klatki Piersiowej CO w Warszawie

Rak płuca jest szczególną chorobą w  aspekcie 
społecznego odbioru. Palacz tytoniu w momen-
cie zachorowania na raka płuca często reaguje 
gniewem. Staje się niecierpliwy, nieraz zgła-
sza pretensje do pracowników służby zdrowia 
uważając, że nie spełniają oni jego oczekiwań. 
W  tym momencie trudno mu przyjąć do wia-
domości, że sam „zapracował” na tę chorobę. 
Gdy już sobie to uświadomi, czuje się winny 
i zawstydzony. Równocześnie społeczeństwo też 
traktuje takiego chorego „gorzej” niż pacjentów, 
którzy zachorowali przypadkowo. W efekcie sto-
pień społecznego współczucia dla chorych na 
raka płuca jest mniejszy niż w innych nowotwo-
rach. Oczywiście nie może to dotyczyć lekarzy, 
których obowiązkiem jest równe traktowanie 
wszystkich chorych. Gdy ktoś choruje na raka 
i pali, to ma w istocie dwie choroby - i obie trze-
ba leczyć. Ważna jest więc dobra komunikacja 
z chorym, bo to zwiększa szansę na sukces. Lu-
dzie palący muszą mieć także podstawową wie-
dzę o  objawach rozwijającego się nowotworu. 
Niestety w przypadku raka płuca są one często 
niecharakterystyczne i występują dopiero w za-

awansowanej fazie rozwoju. Najczęstszy objaw 
raka płuca – kaszel towarzyszy na co dzień wielu 
palaczom, więc mogą go zlekceważyć. 

J.J.:  Wyraźnym i alarmującym sygnałem jest na-
tomiast krwioplucie. U wielu chorych pierwszym 
objawem nowotworu są nawracające zapalenia 
dróg oddechowych. Takie osoby, zwłaszcza jeśli 
palą, wymagają przeprowadzenia szczegółowej 
diagnostyki. Inne objawy nowotworu to nasila-
jąca się duszność, ból w  klatce piersiowej lub 
ramieniu oraz obrzęk szyi i twarzy.  Świadomość 
tych objawów, czyli „czujność onkologiczną” 
musi mieć zarówno pacjent, jak i lekarz do któ-
rego się zgłosi. Pacjent z pewnym zasobem wie-
dzy medycznej ma zawsze większą szansę niż 
ten, który uwierzy znachorowi. Trzeba ludziom 
uświadomić, że raka można leczyć tylko stosu-
jąc medyczne metody - chirurgię, radioterapię 
czy chemioterapię, reszta to czysta magia. Nie-
wystarczający poziom wiedzy medycznej w spo-
łeczeństwie nie jest winą tego społeczeństwa, 
tylko systemu oświaty i mediów, które powinny 
o to zadbać. 

Jakie są główne wyzwania w  zakresie prze-
ciwdziałania zagrożeniom, związanym z  ra-
kiem płuca?
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prostu nie przyjmie, a maskowanie przykrego 
smaku nie jest tak łatwe, jak to się wydaje. 
 
Jeśli składniki aktywne leku pozostają takie 
same, jakie korzyści z  tego typu innowa-
cji odnoszą pacjenci? Czy zauważą różnicę 
między lekiem oryginalnym a nowoczesnym 
odpowiednikiem?

B.K.: Takie ulepszenia mogą wydawać się bar-
dzo prostą modyfikacją, ale w rzeczywistości 
opracowanie wspomnianych zmian wymaga 
wiedzy, czasu oraz ogromnych nakładów fi-
nansowych. Choć pozornie niewielkie, mają 
znaczący wpływ na efektywność leczenia. 

Nowoczesne formy leków zawierające dobrze 
znane substancje aktywne wiążą się z większą 
skutecznością i bezpieczeństwem terapii, ale 
także zwiększają komfort pacjenta. Przede 
wszystkim pacjentom łatwiej jest z takich le-
ków korzystać. Dobrym przykładem jest mo-
dyfikowanie czasu uwalniania leków. Pacjent 
może wówczas przyjmować lek dużo rzadziej, 
np. zastrzyk raz na trzy miesiące, a  nie trzy 
razy w miesiącu. Coraz większe znaczenie ma 
zastosowanie złożonych produktów leczni-
czych, które stanowią połączenie dwóch lub 
więcej substancji aktywnych. Z  części pro-
wadzonych badań wynika także, że na przy-
kład stosowanie produktów złożonych może 
być bardziej skuteczne niż stosowanie po-
szczególnych substancji aktywnych w formie 
odrębnych produktów. Przykładem takiego 
rozwiązania jest połączenie dwóch substan-
cji stosowanych w  terapii kardiologicznej, 
które pozwala na zmniejszenie liczby tabletek 
przyjmowanych przez pacjenta. Tworzenie ta-
kich leków ma na celu zwiększenie komfortu 
pacjentów oraz ułatwienie stosowania się do 
wskazań lekarza.

leku oryginalnego? 

B.K.: Zawarta w  lekach oryginalnych i  gene-
rycznych substancja aktywna, a zatem skład-
nik który leczy, jest ten sam. Jest jednak wiele 
obszarów w których możemy wprowadzić in-
nowacyjne rozwiązania. Mogą polegać one na 
opracowaniu nowych form podania leków lub 
nowoczesnego składu substancji pomocni-
czych. W  miejsce tradycyjnej, dużej i  trudnej 
do połknięcia tabletki, zaoferować można lek 
w  postaci nadającej się do żucia lub szybko 
rozpadający się w jamie ustanej. Dzięki rozwo-
jowi technologii farmaceutycznej możliwe jest 
też poprawianie smaku leków. Proszę sobie 
wyobrazić, jak duże znaczenie ma ta pozor-
nie niewielka zmiana w przypadku leków pe-
diatrycznych. Niesmacznego leku dziecko po 

Dlaczego jest to tak ważne? 

B.K.: Nieprzestrzeganie zaleceń przy farma-
koterapii jest bowiem jednym z  większych 
problemów, z jakimi mierzyć się musi ochrona 
zdrowia. Nie biorąc leków regularnie, przyj-
mując niepełne dawki, lub rezygnując z terapii 
z uwagi na działania niepożądane pacjenci nie 
tylko nie poprawiają swojego stanu zdrowia, 
ale często doprowadzają do jego pogorsze-
nia. A to generuje ogromne koszty społeczne 
i ekonomiczne. 

Nad jakimi rozwiązaniami pracujecie teraz?

B.K.: Aktualnie pracujemy nad nowymi techno-
logiami leków podawanych drogą iniekcji oraz 
rozwojem leków z zastosowaniem substancji 
aktywnej w postaci nano- i mikro-kryształów. 
Rozwiązania te mają wpłynąć na poprawę 
przyswajalności, tolerancję, bezpieczeństwo 
i szybkość działania leków stosowanych m.in. 
w  onkologii, psychiatrii oraz endokrynologii.  
Istotnym obszarem działalności Polpharmy 
jest też rozwój leków biologicznych, które 
oznaczają nowe możliwości terapii m.in. nowo-
tworów czy chorób immunologicznych. Choć 
stanowią przyszłość terapii i poprawy jakości 
życia pacjentów są bardzo kosztowne, a  tym 
samym dostępne dla wąskiej grupy chorych.  
 
Jednakże podobnie jak chemiczne, leki biolo-
giczne mają swoje odpowiedniki. Po upływie 
okresu ochrony patentowej możliwa jest pro-
dukcja ich „generycznych” wersji - zwanych 
lekami bionastępczymi lub biopodobnymi. Są 
one równie bezpieczne i  równie skuteczne, 
a przy tym, z uwagi na konkurencję rynkową, 
znacznie tańsze. Właśnie takie leki rozwijamy, 
przybliżając Polakom perspektywę nowoczes-
nego leczenia.

Innowacje w  medycynie kojarzą się najczę- 
ściej z  tworzeniem nowych leków, tymcza-
sem rozwój medycyny dotyczy nie tylko le-
ków oryginalnych, ale także ich odpowiedni-
ków – leków generycznych.

B.K.: Określenia „leki innowacyjne” często nie-
słusznie używa się wyłącznie jako synonimu 
dla tzw. leków oryginalnych, czyli wprowadza-
nych po raz pierwszy na rynek. Tymczasem 
innowacje nie polegają jedynie na poszu-
kiwaniu nowych cząsteczek. Aby skutecz-
niej leczyć coraz większą grupę pacjentów 
i  wykorzystać ogromny postęp w  dziedzinie 
technologii farmaceutycznej, konieczne jest 
także udoskonalanie dostępnych posta-
ci leków i  dostosowanie ich do potrzeb osób 
chorych. Ten rodzaj innowacyjności przejawia 
się m.in. w stałym ulepszaniu procesów pro-
dukcji, nowych metodach syntezy substancji 
leczniczych czy poprawy form podania leków, 
służących zwiększeniu komfortu pacjentów. 
Takie innowacje dotyczą właśnie leków gene-
rycznych czy bionastępczych i  nazywane są 
inkrementalnymi. 

Rozwińmy temat innowacji w  lekach gene-
rycznych. Czy nie są one identyczną kopią 

innowacje z myślą o pacjentach

rozmawia joanna lewandowska
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TERAPIA DLA chorych 
Z RAKIEM PROSTATY

bie sprawę z  tego, że kierowanie na leczenie 
pacjentów w bardzo zaawansowanym stanie, 
przynosi mniejszy efekt, niż w przypadku pa-
cjentów na mniej zaawansowanym etapie 
choroby. Dzięki wdrożeniu terapii wcześniej, 
jesteśmy w stanie uzyskać dużo lepsze prze-
życie u  pacjentów z  przerzutami do kości. 
Medycyna nuklearna jest szansą właśnie dla 
tej grupy pacjentów. Trzeba sobie zdać sprawę 
z tego, że rad-223 jest izotopem, który wbu-
dowuje się wyłącznie w  układ kostny. Jeżeli 
mamy do czynienia z  pacjentem, u  którego 
dominujące są przerzuty do węzłów chłonnych 
lub innych tkanek miękkich, to nie osiągniemy 
niestety sukcesu terapeutycznego, w postaci 
wydłużenia życia pacjenta. Dlatego bardzo 
istotna jest właściwa diagnostyka. W  ostat-
nich publikacjach naukowych, proponowana 
jest  diagnostyka metodą PET, wykonana za 
pomocą PSMA, która bardzo dokładnie i z wy-
soką czułością pokazuje obecność przerzutów 
- zarówno w  kościach, jak i  tkankach mięk-
kich. Za pomocą tego narzędzia możemy wy-
odrębnić pacjentów mogących osiągnąć suk-
ces terapeutyczny w obrębie układu kostnego. 

Na czym polega przełomowość tej terapii? 
Czym różni się od dotychczasowo istnieją-
cych?

B.M.: Dotychczasowe terapie nie niszczyły no-
wotworu kości. Nawet chemioterapia, która 
w  swoim założeniu ma wyeliminować ogni-
ska komórki nowotworowej, nie prowadziła do 
tego celu, w dużym stopniu ograniczała rozwój 
raka, niszcząc część podatnych klonów, ale 
bardzo rzadko uzyskiwano trwałe remisje. Ra-

na prostatektomia. Natomiast w  momencie, 
w którym nowotwór rozprzestrzenia się, prze-
kracza torebkę prostaty, czy daje przerzuty 
do węzłów chłonnych lub tkanki kostnej, to 
w  tym momencie nie wdrażamy radykalnego 
leczenia, bo mamy do czynienia z rozsiewem. 
W  tym przypadku staramy się powstrzymać 
rozwój choroby.

Jakie są metody leczenia pacjentów z rakiem 
prostaty? Jaką rolę w starciu z tym schorze-
niem odgrywa medycyna nuklearna?

B.M.: Tak jak wspominałem są to metody chi-
rurgiczne, polegające na usunięciu prostaty 
i  ewentualnie węzłów chłonnych w  okolicy 
miednicy mniejszej. Przy bardziej zaawan-
sowanych stadiach stosujemy radioterapię 
- napromieniamy prostatę i  jej okolicę lub 
stosujemy brachyterapię, która punktowo 
niszczy tkankę nowotworową. Często, rów-
nolegle włączanym leczeniem, jest terapia 
hormonalna, obniżająca poziom androge-
nów. Współczesne leki mają bardzo silne 
działanie, likwidując produkcję testosteronu, 
ograniczają rozwój raka prostaty, gdyż jest to 
nowotwór zależny od stężenia testosteronu. 
Jeżeli wyłączymy testosteron, to wyłączymy 
jeden z  mechanizmów stymulujących rozwój 
tego nowotworu. Równoległym elementem 
jest chemioterapia, która ma zniszczyć nowo-
twór. Jednak w   momencie, w którym nowo-
twór przełamie barierę, wynikającą z leczenia 
hormonalnego,  pozostają metody działające 
bezpośrednio na przerzuty, czyli chemia lub  
w przypadku pacjentów z przerzutami do ko-
ści leczenie radem-223. Należy zdawać so-

dioterapia działa punktowo tylko w  obszarze 
naświetlania. Natomiast w  przypadku radu-
223 mamy do czynienia z izotopem, emitują-
cym promieniowanie alfa, które nie przechodzi 
przez pacjenta jak "przez masło", ale skoncen-
trowane jest na jednym punkcie i  powoduje 
niszczenie tegoż obiektu. Mamy do czynienia 
z emisją cząstek bardzo ciężkich, które szybko 
uszkadzają DNA komórek głownie nowotworo-
wych, podlegających napromienieniu. Izotop 
ten jest tak skonstruowany, że wbudowuje 
się w ogniska nowotworu we wszystkich  koś-
ciach, całego organizmu pacjenta i  bombar-
duje je protonami, doprowadzając do znisz-
czenia istniejącego w  kościach nowotworu.  
 
Ten efekt terapeutyczny przekłada się na 
konkretne rezultaty, a  więc wydłużenie życia 
chorych, udowodnione badaniem ALSYMP-
CA. Poprzednie terapie izotopowe: leczenie 
strontem i samarem prowadziły tylko do efek-
tu przeciwbólowego. Natomiast w  tym przy-
padku mamy zarówno efekt przeciwbólowy, 
jak i wydłużenie życia pacjentów, z szansą na 
całkowite zlikwidowanie przerzutów nowo-
tworowych w  układzie kostnym. Dodatkowo 
kumulacja izotopu radu-223, głównie w  og-
niskach przerzutowych, oszczędza zdrową 
kość, zmniejszając znakomicie ilość objawów 
ubocznych, związanych z tym typem terapii. 

Czy terapia ta jest dostępna w Polsce?

B.M.: Tak, to terapia dostępna w Polsce. Prob-
lemem jest jednak brak refundacji tej metody, 
co powoduje, że jest ona w tej chwili wykony-
wana jedynie odpłatnie. 

Jak przedstawiają się statystyki, dotyczą-
ce zachorowań na raka prostaty w  Polsce? 
Jak często występuje u chorych  przerzut do 
kośćca?

B.M.: Jest to drugi, co do występowalności, 
nowotwór złośliwy u mężczyzn. Według rapor-
tu Krajowego Rejestru Nowotworów liczba za-
chorowań stale wzrasta, w roku 2014 na raka 
prostaty zachorowało 12 343 osób, zaś liczba 
zgonów w tym roku wyniosła 4 400, czyli po-
nad 35%. Dane te są bardzo alarmujące.  Jest 
to jeden z poważniejszych problemów współ-
czesnej onkologii i dziedzin z nią związanych: 
urologii, radioterapii, brachyterapii i medycy-
ny nuklearnej. Rak ten daje przerzuty głównie 
do układu kostnego. Powodują one z  jednej 
strony dolegliwości bólowe układu kostnego, 
a  z  drugiej strony deformacje tegoż układu, 
prowadzące często do śmierci pacjenta.

Czy wczesne rozpoznanie raka prostaty ma 
wpływ na rokowania pacjentów i  podjęcie 
decyzji o właściwym leczeniu?

B.M.: Wczesne rozpoznanie to jedno z najwięk- 
szych wyzwań. Jeżeli nowotwór jest w stadium 
mało zaawansowanym, to można go usunąć 
technikami chirurgicznymi razem z  prostatą. 
W tej chwili pojawiają się techniki wybiórczego 
usuwania samego nowotworu bez prostaty, 
czyli z pominięciem wszystkich ewentualnych 
powikłań, związanych z poważnym zabiegiem 
operacyjnym. Klasyczną metodą jest radykal-

Z dr n med. Bogdanem Małkowskim rozmawiamy na temat 
medycyny nuklearnej i jej zastosowania, jako opcji terapeu-
tycznej dla pacjentów z rakiem prostaty z przerzutami do kości.

rozmawia joanna lewandowska

ŁZS POD LUPĄ

(a może i patogenezy) „dopasowanie” strategii 
terapeutycznej do chorego jest bardzo istotne. 
Niewątpliwie, główne miejsce zajmuje farma-
koterapia.  W  2016 roku ogłoszono zalecenia 
terapeutyczne znane jako GRAPPA (od Group 
for Research and Assessment of Psioriasis and 
Psoriatic Arthritis).  Zalecenia te składają się z 6. 
tzw. założeń ogólnych, określających cele i za-
sady leczenia oraz schematu leczenia podzie-
lonego też na sześć części, w  zależności, jaki 
objaw lub zmiana dominuje w  obrazie klinicz-
nym chorego (zapalenie stawów obwodowych, 
zapalenie stawów osiowych, zapalenie przy-
czepów ścięgnistych, zapalenie palców, zmiany 
skóry i  paznokci).  W  ramach poszczególnych 
grup zalecone są określone grupy leków.  Może 
wydawać się, że tym samym zalecenia zawie-
rają bardzo szeroką gamę leków polecanych 
chorym. Tak nie jest, bo wiele grup leków się 
powtarza.  W większości w pierwszych etapach 
terapii zalecane są tzw. leki tradycyjne (nieste-
roidowe leki przeciwzapalne, syntetyczne leki 
modyfikujące przebieg choroby, leki stosowane 
miejscowo w  zmianach skórnych). Na drugim 
etapie są wskazane leki biologiczne, zmniejsza-
jące stężenie TNF-alfa. Leki te mają najbardziej 
wszechstronne zastosowanie we wszystkich 
wymienionych grupach objawów. Oczywiście, 
powyższy opis nie jest przytoczeniem pełnego 
schematu leczenia, a tylko zasygnalizowaniem 
aktualnego stanu wiedzy na ten temat.

Jakie nowe opcje terapeutyczne pojawiły się 
w walce z tą chorobą?

E.J.K.: W ostatnim czasie do listy leków stosowa-
nych u chorych na łuszczycowe zapalenie sta-
wów doszły dwie nowe opcje terapeutyczne. Ich 
cechą jest mechanizm działania, odmienny dla 
każdej z nich i inny od mechanizmów działania 
wcześniej stosowanych substancji leczniczych.  
Są to sekukinumab i apremilast. Sekukinumab 
jest lekiem biologicznym, ludzkim monoklo-
nalnym przeciwciałem skierowanym przeciw-
ko interleukinie 17A. Drugi, małocząsteczkowy 
inhibitor fosfodiesterazy  nosi nazwę apremi-
last i jest preparatem syntetycznym. Działa on 
na wewnątrzkomórkową transdukcję sygna-
łów receptorowych, modulując przekazywanie 
sygnałów prozapalnych tym samym hamując 
zapalenie. Wymienione terapie są już wstęp-
nie zawarte w  ostatnich zaleceniach GRAPPA 
(z 2016 roku).  Ich istotą jest inny mechanizm 
działania, chociaż niestety jest to leczenie ob-
jawowe a nie usuwające przyczynę lub przyczy-
ny choroby, które są ciągle nieznane. Mogą się 
one okazać skuteczne w  podgrupach chorych 
nietolerujących lub niereagujących na dotych-
czas stosowane leki. Tym samym nie są one 
„lepsze” lub „gorsze” od innych, lecz poszerzają 
możliwości leczenia większej liczby chorych, 
szczególnie tych, co „byli oporni” na inne spo-
soby terapeutyczne. 

prof. dr hab. n. med. Joanna Maj  
Konsultant Krajowy w dziedzinie 
dermatologii i wenerologii

Jakie czynniki mogą spowodować wystąpie-
nie lub nasilenie łuszczycowego zapalenia 
stawów?

E.J.K.: Przyczyna łuszczycowego zapalenia sta- 
wów pozostaje nieznana. Niewiele jest też wia-
domo o  mechanizmie rozwoju choroby. Przyj-
muje się hipotezę, iż ujawnienie się choroby 
jest wynikiem kumulacji działania czynników 
genetycznych i  środowiskowych, ale to ogól-
ne stwierdzenie nie przekłada się na zalece-
nia praktyczne. Podobnie niewiele wiadomo 
o czynnikach, powodujących nasilenie objawów, 
występujących już u chorego.  Można przypusz-
czać, że wszelkiego rodzaju urazy i stres, zaka-
żenia a także palenie tytoniu to czynniki nasila-
jące łuszczycowe zapalenie stawów.

Jakie objawy są charakterystyczne dla łusz-
czycowego zapalenie stawów? Kiedy ko-
nieczna jest wizyta u specjalisty?

E.J.K.: Nie znamy prostego testu, pozwalające-
go rozpoznać łuszczycowe zapalenie stawów. 
Choroba cechuje się występowaniem zapale-
nia stawów o  odmiennym nieco profilu od in-
nych rodzajów zapaleń wielostawowych, przy 
czym u  chorego występuje różnego stopnia 
zaawansowania łuszczyca (może też ujawniać 
się wcześniej lub później niż zapalenie stawów). 
Zajęcie skóry może być ograniczone do małych 
obszarów skóry lub tylko do paznokci (wtedy 
jest często łuszczyca jest mylona z  grzybicą 
paznokci). Zapalenie stawów może być zaję-
ciem kilku niesymetrycznych stawów, może 
ograniczać się do stawów kręgosłupa, niekiedy 
jest zapaleniem wielostawowym o dużym stop-
niu niszczenia struktur stawowych.  Objawom 
tym może towarzyszyć zapalenie palców (palce 
kiełbaskowate) i  zapalenie przyczepów ścięg-
nistych. Wszystkie te zmiany nie muszą wystę-
pować równoczasowo. W  rozpoznaniu pomo- 
cne są kryteria znane pod akronimem CASPAR 
(CASPAR = Classification Criteria for Psoriatic 
Arthritis), które przypisują poszczególnym ob-
jawom i  zmianom określoną liczbę punktów. 
Ostateczna decyzja jest jednak zawsze decy-
zją lekarza specjalisty. Podejrzenie wystąpie-
nia łuszczycowego zapalenia stawów wymaga 
skierowania chorego do specjalisty reumato-
loga.

Jakie są aktualne standardy postępowania 
terapeutycznego u pacjentów z łzs?

E.J.K.: Leczenie powinno być kompleksowe, łą- 
czące metody farmakologiczne z  niefarmako-
logicznymi (np. edukacją chorego i jego rodziny, 
leczeniem chorób współistniejących itp.). Po-
winno być indywidualizowane i przedyskutowa-
ne z  chorym. Jest to zasada powszechna, ale 
w  łuszczycowym zapaleniu stawów, które jest 
chorobą o dużej zmienności obrazu klinicznego 

rozmawia Joanna lewandowska

Na temat łuszczycowego zapalenia stawów, 
specyfiki choroby,  codziennych wyzwań 
chorych i nowych terapii, które pojawiły 
się w ostatnim czasie w walce z tym 
schorzeniem, rozmawiamy z prof. 
dr hab. n. med. Eugeniuszem J. Kucharzem 
i prof. dr hab. n. med. Joanną Maj.

kach, przyczyną samobójstw.  Czy możemy 
mówić o stygmatyzacji pacjentów z tą cho-
robą?

J.M.: Zmiany chorobowe w  łuszczycy często 
są zlokalizowane w  miejscach widocznych, na 
skórze głowy owłosionej, paznokciach, grzbie-
tach dłoni, przez co choroba jest widoczna dla 
otoczenia. Z powodu między innymi niewiedzy 
o braku zakaźności łuszczycy, pacjenci bywają 
izolowani przez społeczności. Poczucie styg-
matyzacji u  pacjentów  prowadzi do izolacji 
i  unikania kontaktów społecznych. Łuszczy-
ca powoduje obniżenie jakości życia w  stop-
niu większym niż cukrzyca, zawał serca czy 
też nowotwory, a  łuszczyca u  dzieci powoduje  
obniżenie jakości życia, w  stopniu większym 
niż moczenie nocne, padaczka czy cukrzyca . 
Dlatego też w terapii ogólnej i miejscowej  cho-
roby konieczne jest  wsparcie psychologiczne. 
Chorzy na łuszczycę charakteryzują się także 
zwiększonym ryzykiem zachorowania nie tyl-
ko na otyłość, miażdżycę i  cukrzycę, ale rów-
nież na depresję, co może przyczynić się do 
prób samobójczych. Wykazano, że łuszczyca 
w  istotny sposób ogranicza możliwości wyko-
nywania pracy zarobkowej, przyczyniając się do 
zwiększonej absencji w pracy czy wręcz prowa-
dząc do inwalidztwa. Zgodnie z danymi Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w  pierwszym kwar-
tale 2017 roku łączna liczba dni absencji cho-
robowej  stawia pod tym względem łuszczycę 
na drugim miejscu spośród wszystkich chorób 
skóry w Polsce. Między innymi dlatego tak waż-
ne jest skuteczne leczenie i zapewnienie kom-
fortu pacjentom. 

Łuszczyca to choroba bardzo tajemnicza. Co 
ją wywołuje oraz kto znajduje się w  grupie 
największego ryzyka?

J.M.: Etiologia łuszczycy do dzisiaj pozostaje 
niepoznana, a liczne badania wskazują na to, że 
na jej rozwój ma wpływ wiele  czynników. Wiemy, 
że jest to choroba występująca rodzinnie o poli-
genowym charakterze dziedziczenia. Znamy już   
regiony na chromosomach, w  obrębie których 
wytypowano geny uczestniczące w  jej rozwo-
ju. Ryzyko wystąpienia choroby wynosi ok.14 
% jeżeli jedno z  rodziców ma łuszczycę; 41 % 
jeżeli oboje rodzice chorują; 6 % jeżeli łuszczy-
ca wystąpiła u  rodzeństwa;  ale także 2% gdy 
nikt w rodzinie nie choruje. Należy pamiętać, że 
łuszczyca to nie tylko choroba skóry i stawów, 
ale również zapalna choroba ogólnoustrojowa. 
Chorzy na łuszczycę są zagrożeni częstszymi 
niż przeciętna osoba, incydentami kardiolo-
gicznymi, migotaniem przedsionków, rozwojem 
nadciśnienia i  miażdżycy. Z  tego też powodu 
bardzo ważna jest edukacja i  zapobieganie 
oraz wczesna diagnostyka w  celu eliminacji 
czynników ryzyka miażdżycy, a  także otyłości. 
W ostatnich latach wykazano bowiem, że oty-
łość predysponuje do łuszczycy, a łuszczyca do 
otyłości.   Do czynników wyzwalających chorobę 
należą u osób predysponowanych  między inny-
mi zakażenia, palenie tytoniu, nadużywanie al-
koholu, stres, oparzenia,  stosowanie niektórych  
leków np. beta blokerów w leczeniu nadciśnie-
nia, doksycykliny, niesterydowych leków prze-
ciwzapalnych. Często pierwszy wysiew zmian 
skórnych występuje po infekcji górnych dróg 
oddechowych. Z  kolei palenie tytoniu może 
sprowokować wystąpienie łuszczycy lub jej za-
ostrzenie. Zagrożenie wzrasta proporcjonalnie 
do liczby wypalonych papierosów, a  u  kobiet 
w  okresie menopauzy palenie tytoniu jest do-
datkowym  czynnikiem prowokującym łuszczy-
cę krostkową dłoni i stóp.

Łuszczyca swoją obecność manifestuje 
zmianami na skórze, co często ma ogromny 
wpływ na codzienne życie i psychikę chorego 
- stając się również, w  skrajnych przypad-

prof. dr hab. n. med. 
Eugeniusz Józef Kucharz 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
reumatologii  
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FINANSOWANIE INNOWACJI W ZDROWIU 
AKTUALNE wyzwaniE dla Polski

szym kraju jest również zainteresowanie taki-
mi projektami funduszy venture capital, które 
znacznie rzadziej (35% poniżej średniej) niż 
w Europie lokują swój kapitał w Polsce. Wśród 
największych inwestorów w B+R w Polsce jest 
tylko kilka firm farmaceutycznych. Nakłady pol-
skich firm farmaceutycznych są kilkakrotnie 
niższe od nakładów zagranicznych firm, w tym 
również tych z  Europy Wschodniej tj. Węgier, 
Słowenii czy Chorwacji. Równie dużo do zro-
bienia mamy również w  zakresie dostępu do 
refundowanych przez państwo innowacyjnych 
technologii. Wartość środków przeznaczanych 
przez NFZ na innowacyjne leki to niespełna 10% 
całościowego budżetu refundacyjnego.

Rozwój innowacji w  polskim systemie ochro-
ny zdrowia i  zwiększenie dostępności do nich 
musi wynikać z uznania tego kierunku za jeden 
z  kluczowych celów strategicznych w  polity-
ce zdrowotnej i  polityce rozwojowej państwa. 
Dopóki formalnie nie uznamy innowacji jako 
środka do poprawy jakości opieki zdrowot-
nej w  Polsce i  rozwoju sektora medycznego, 
dopóty nie stworzymy ekosystemu innowacji 
w  Polsce. Wzrost innowacyjności w  sektorze 
medycznym nie będzie możliwy bez pomocy 
państwa, w  tym również funduszy europej-
skich, zwiększenia poziomu finansowania pub-
licznego na te cele, stworzenia przyjaznych 
warunków prawnych, w  tym zniesienie barier 
administracyjnych, zachęcających do rozwoju 
badań naukowych i  komercjalizacji wyników, 
motywatorów systemowych dla podmiotów 
inwestujących w  B+R i  wdrażających inno-
wacje. Zaszczepienie kultury innowacji doko-
nywane jest na poziomie percepcji i  konkret-

nowych rozwiązań służących chorym. Wypeł-
nienie tego zobowiązania jest pochodną zdol-
ności systemu ochrony zdrowia i  państwa do 
rozwoju innowacji i  ich dostępności. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że to właśnie w  sektorze 
medycznym postęp technologiczny i technicz-
ny jest najbardziej dynamiczny. Niestety Polska 
wypada słabo w  statystykach innowacyjno-
ści. Według najnowszego raportu Innovation 
Union Scoreboard 2015, Polska znalazła się 
wśród krajów o  umiarkowanej innowacyjności, 
określanej jako moderate innovators. Wydatki 
publiczne na B+R są niższe od średniej euro-
pejskiej o  30%, a  wydatki przedsiębiorstwa na 
te cele stanowią tylko 16% średniej unijnej. Sła-
bością struktury finansowania innowacji w na-

nych systemowych mechanizmów wsparcia. 
W  ekosystemie innowacji musi przenikać się 
inspirowanie, organizowanie, umożliwianie 
oraz nagradzanie. Konieczny jest stały rozwój 
instrumentów finansowania projektów, realizo-
wanych we współpracy nauki i biznesu, komer-
cyjnych i  niekomercyjnych badań klinicznych.  
 
Szczególną rolę, w podnoszeniu innowacyjności 
ochrony zdrowia, stanowi mechanizm promocji 
podmiotów, które sięgają po innowacje, nie tylko 
kliniczne, ale również organizacyjne, proceso-
we, marketingowe. To w interesie płatnika, jest 
dostrzeganie liderów zmian, podmiotów, które 
poszukują przestrzeni do wzrostu efektywności 
klinicznej i  ekonomicznej poprzez wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań. Premia za efekty, za 
stałe podnoszenie jakości jest oczekiwanym 
kierunkiem zmian w  modelach finansowania 
świadczeń zdrowotnych. Ważną rolę w  budo-
waniu kultury innowacji pełnią zachęty podat-
kowe, premiujące tych przedsiębiorców, którzy 
lokują w  Polsce swoją działalność badawczą 
z uwzględnieniem stopnia jej złożoności. Celem 
państwa jest przyciąganie i rozwój zintegrowa-
nych ośrodków naukowo-badawczych, w  któ-
rych mogłyby powstawać innowacje o  global-
nym charakterze. Dwie dekady temu podjęliśmy 
decyzję o ulgach podatkowych dla tych, którzy 
budowali u  nas fabryki, montownie. Potencjał 
intelektualny naszych pracowników, wysoki po-
ziom wykształcenia i kompetencji pozwala dzi-
siaj na odważne działania na rzecz przyciągania 
inwestorów z  ich wczesnymi fazami łańcucha 
wartości oraz rozwoju takiej działalności w pol-
skich przedsiębiorstwach i instytucjach badaw-
czo-rozwojowych w sektorze medycznym. 

dr Małgorzata Gałązka Sobotka 
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia Uczelni Łazarskiego

M.G.S.: W debacie o  reformie polskiego sekto-
ra ochrony zdrowia wciąż pojawia się postulat 
zwiększenia liczby innowacji. Pacjenci i lekarze 
upominają się o większą refundację innowacyjnej 
diagnostyki, przełomowych terapii, które umoż-
liwią efektywniejsze, spersonalizowane lecze- 
nie. Eksperci nawołują menedżerów do otwar-
tości na innowacje procesowe np. rozwój ko-
ordynowanej opieki oraz optymalizację zarzą-
dzania procesami np. w  oparciu o  koncepcję 
lean managementu. Doceniamy placówki, któ-
re już teraz postawiły na nowoczesne metody 
komunikacji z  pacjentem, organizację wizyt, 
zbierania informacji o  satysfakcji z  opieki, czy 
zwiększenie efektywności leczenia poprzez in-
tegrację kompetencji lekarzy, połączonych sy-
stemami telemedycznymi. 

W  kontekście usług zdrowotnych apetyt na 
innowacje wydaje się jak najbardziej racjonal-
ny i  pożądany. W  grę wchodzi bowiem walka 
o  najcenniejszy z  kapitałów – zdrowie. Lekarz 
w  przysiędze Hipokratesa zobowiązuje się do 
stałego poszerzania swojej wiedzy i stosowania 

rozmawia JOANNA LEWANDOWSKA

NIEZBĘDNA STRATEGIA

bierają każdego roku życie największej liczbie 
Polaków. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy mogą 
oni liczyć na leczenie zgodne z aktualną wie-
dzą medyczną. Niestety ponad połowa leków 
onkologicznych, zalecanych przez międzyna-
rodowe towarzystwa naukowe nie jest w ogóle 
refundowana w  Polsce. Kolejne 20-30% te-
rapii jest dostępna z niepotrzebnymi ograni-
czeniami. Spośród wszystkich analizowanych 
rodzajów nowotworów jedynie pacjentki z ra-
kiem jajnika mogą mieć pewność, że będą le-
czone zgodnie z wytycznymi, przygotowanymi 
przez najlepszych specjalistów. Przygotowu-
jąc raport, spodziewaliśmy się niekorzystnych 
informacji, lecz skala tych wyzwań dosłownie 
nas przeraziła.

Postanowiliśmy działać. Wspólnie z  naszymi 
przyjaciółmi z  kilkunastu organizacji pacjen-
ckich odbyliśmy szereg spotkań w  Minister-
stwie Zdrowia oraz Parlamencie. Domagamy 
się wyznaczenia strategii, dzięki której polscy 
pacjenci będą mogli uzyskać skuteczne i bez-
pieczne leczenie. W  ostatnich miesiącach 
wiele dotychczas nierefundowanych leków 
zostało objętych finansowaniem przez NFZ. 
Mamy nadzieję na kontynuację tych decyzji. 
Rozwijamy również program „Skarbonka”, 
w ramach którego pomagamy zbierać środki 
na leczenie niefinansowane przez NFZ ponad 
300 pacjentom z  całego kraju. Dzięki życz-
liwości tysięcy osób mogliśmy przekazać 
ponad 7 mln zł na pokrycie wydatków zwią-
zanych z  leczeniem. Ponadto stworzyliśmy 
system wsparcia podopiecznych, dzięki które-
mu mogą oni zasięgnąć opinii lekarza, diete-
tyka, prawnika czy znaleźć badanie kliniczne. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i  zachę- 
camy do wsparcia podopiecznych Fundacji 
Onkologicznej Alivia.

odrastał.   
–  Tylko ta jest refundowana. 
– Doktorze, na otwarciu szpitala tak się chwa-
liliście, że macie przełomowe leki, światowe 
terapie… Proszę, niech pan znajdzie jakiś lek 
za granicą. Teraz, jeśli minister się zgodzi, 
można sprowadzić wszystko.  
– Niczego pani nie sprowadzi. Nawet gdy-
by minister się zgodził, to ja muszę o ten lek 
wystąpić. A ja tego nie zrobię. Za dużo biu-
rokracji. I szpital musiałby dopłacać do leku. 
Leczyłbym Bliską Pani Osobę, leczyłbym pana 
Iksińskiego i nie starczyłoby dla nas na pensje.    
Kilka miesięcy temu napisałam pełen entuzja-
zmu, naiwny tekst o innowacjach w medycy-
nie. Zachwycałam się drukarkami 3D do two-
rzenia bionicznych narządów, telemedycyną 
ze zdalną opieką nad pacjentem, operujący-
mi robotami, sztucznym płucem. - Dziś biję 
się w piersi. Największą innowacją w polskiej 
medycynie poza zwiększeniem procentu PKB 
przeznaczanego na leczenie będzie pojawie-
nie się empatii.  

Wojciech Wiśniewski 
Rzecznik prasowy Fundacja Alivia

W przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat po-
stęp w  leczeniu chorób nowotworowych jest 
spektakularny. Już teraz skuteczność le-
czenia wielu rodzajów raka jest kilkukrotnie 
lepsza niż w  nieodległej przeszłości. Rozwój 
nauki nie hamuje. Każdego dnia prowadzi się 
setki badań, dzięki którym coraz skuteczniej 
radzimy sobie z chorobą. Martwi jednak to, że 
polscy pacjenci nie mogą czuć się uczestnika-
mi tego postępu. 

W  marcu opublikowaliśmy raport, dotyczący 
dostępności leków onkologicznych. Analizie 
poddaliśmy dziesięć guzów litych oraz dzie-
sięć chorób hematoonkologicznych, które od-

Nie zdarza mi się, bym zwiedziona telewizyjną 
reklamą szamponu czy suplementów, biegła 
na zakupy. A jednak magia reklamy tej pla-
cówki mnie urzekła. Namówiłam Bliską Osobę, 
by wybrała się tu jako pacjent. Liczyłam na 
spotkanie genialnego dr House’a. I tak, pol-
skiego dr House tam spotkałam. Z bohaterem 
słynnego serialu łączyło go to, że był niemiły. 
– Brakuje chyba wyniku tomografii – burknął 
znad dokumentacji.   
– Chyba jest w drugiej teczce – wyszeptała 
Bliska mi Osoba.
– Chcecie sobie pogadać? To wyjdźcie na ko-
rytarz! – burknął lekarz. 
I jak u Hitchcocka to był dopiero początek.  
– Nic wam nie zaproponuję. Chemia była.
– Była, w kółko ta sama, choć nie działała. Guz 

Dr Małgorzata Gałązka Sobotka 
o tym, dlaczego konieczne są 
zmiany w obszarze finansowania 
innowacji sektora medycznego 
i jakie wyzwania stoją przed 
Polską w tym obszarze.

Wojciech Wiśniewski, Rzecznik prasowy Fundacji Alivia, 
na temat dostępu do innowacyjnych leków onkologicznych 
w Polsce i nadziei na poprawę sytuacji pacjentów. 

Kilka miesięcy temu byłam na 
otwarciu supernowoczesnego 
szpitala. Urodą przypominał 
spa, a nie kliniki PRL-u. 
Medyczne sławy, przedstawiciele 
ministerstwa zdrowia – przecinali 
wstęgi w blasku fleszy. Ze sceny 
padły wielkie słowa: „dla nas 
najważniejszy jest pacjent” i 
„my mamy przełomowe leki 
i światowe terapie”. Wkrótce 
tu wróciłam. Towarzysząc 
Bliskiej Osobie na onkologii, 
zobaczyłam jak się ma reklama 
do rzeczywistości.   

Agnieszka  Sztyler-Turovsky 
Wydawca medonet.pl

Przełomowa terapia
Empatia


