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NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANY
PREPARAT PROBIOTYCZNY

DLACZEGO N°1 PROBIOTIC?













Zastosowana technologia mikrokapsułkowania to aktualnie 
najlepsza na świecie forma ochrony komórek bakteryjnych, 
gwarantująca ich skuteczność i aktywność metaboliczną.
Każda kapsułka zawiera aż 30 miliardów żywych komórek 
bakteryjnych.
Synergiczne połączenie 10 szczepów z udokumentowaną 
klinicznie skutecznością działania.
ZawieZawiera prebiotyk, który zwiększa aktywność bakterii 
probiotycznych, ułatwiając ich namnażanie w przewodzie 
pokarmowym.
Brak konieczności transportowania i przechowywania 
w niskiej temperaturze.
Produkt nie zawiera glutenu, laktozy, cukru, soi oraz jest 
wolny od GMO.

DZIAŁANIE

















Kompleksowo odbudowuje i regeneruje mikroflorę jelitową. 
Przywraca prawidłową pracę przewodu pokarmowego 
(zalecany przy IBS).
Niweluje dysbiozę jelitową i negatywne następstwa 
antybiotykoterapii. 
Poprawia proces trawienia i wchłaniania składników 
odżyodżywczych. 
Zmniejsza objawy nietolerancji pokarmowych i alergii.
Reguluje pracę układu immunologicznego, wzmacniając 
odporność.
Poprawia wydolność i witalność organizmu.
Wstrzymuje rozrost bakterii patogennych. 
UspUsprawnia pracę układu trawiennego, poprawia perystaltykę 
jelit. 
Pozytywnie oddziałuje na oś jelitowo-mózgową. 

N°1 ProBiotic to zaawansowany preparat probiotyczny 
najnowszej generacji. Zastosowanie opatentowanej technologii 
mikrokapsułkowania matrycą roślinną kwasów tłuszczowych, 
gwarantuje niemalże 100% przeżywalność szczepów 
bakteryjnych w przewodzie pokarmowym. Preparat zawiera 
aż 30 miliardów kultur bakterii w każdej kapsułce, z czego aż 
23 miliardy stanowią Bifidobacterium. N°1 ProBiotic 
tto połączenie 10 szczepów z udokumentowaną klinicznie 
skutecznością działania, które doskonale wspierają organizm 
człowieka w walce z jednostkami chorobowymi.

LAB ONE SP. Z O.O.  •  www.sklep.lab1.com  •  tel.: +48 (22) 18 81 914  •  e-mail: info@lab1.com

Wykres przedstawia porównanie przeżywalności bakterii probiotycznych w kapsułce, 
poddanych standardowej lioolizacji oraz poddanych mikrokapsułkowaniu w okresie 
6 miesięcy po procesie produkcji.



N°1 ProBiotic to suplement diety, który powstał pod okiem specjalistów, 
co potwierdzają przeprowadzone badania. 
Produkt jest w 100% bezpieczny i może być podawany dzieciom od 3 roku życia.

Opatentowana technologia mikrokapsułkowania 
zastosowana w N°1 ProBiotic to technologia powlekania 
bakterii probiotycznych ochronną warstwą. 
Każda komórka została pokryta stopionymi kropelkami 
lipidów, otaczającymi ją w 100%. Zastosowany proces 
technologiczny zwiększył odporność szczepów oraz dał 
gwarancję ich żywotności w trudnych warunkach 
przprzewodu pokarmowego, zabezpieczając bakterie 
probiotyczne przed kwasem solnym i solami żółci.
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Pasja	i szacunek

fot. ARtUR oLESZCZUK

DR HAB. N. MED. WALDEMAR WIERZBA | REDAKTOR NACZELNY

Od lipca 2018 przedstawiciele naszej Re-
dakcji uczestniczą w  Zespołach Parla-
mentarnych ds. Praw Pacjentów po-
święconych urologii onkologicznej. 

Starają się wspierać piórem wysiłki Zarządu PTU 
i jego Prezesa, prof. Piotra Chłosty; Krajowego Kon-
sultanta w  dziedzinie urologii, prof. Artura Anto-
niewicza oraz niezwykłego na polskiej scenie po-
litycznej pozytywistycznego reformatora ochrony 
zdrowia Posła Krzysztofa Ostrowskiego w  zapew-
nieniu optymalnej opieki pacjentom urologicznym. 
Nasi dziennikarze nie pamiętają spotkań, które tak 
jak te gromadziłyby tak oddane sprawie grono pro-
fesjonalistów – w  spotkaniach uczestniczą krajo-
wi konsultanci, eksperci, organizacje pacjentów, 
przedstawicie NFZ, Ministerstwa Zdrowia.
 Wszystkich uczestników łączy pasja.
 Co najważniejsze, te spotkania przynoszą spek-
takularne efekty – w  ich wyniku, już w  marcu 
2019 Prezes NFZ zwiększył kompetencje urologów 
w  systemie opieki onkologicznej nad pacjentami 
z  nowotworami układu moczowego, umożliwiając 

im m.in. prowadzenie chemioterapii. Czekamy na 
uruchomienie jesienią programów pilotażowych 
opieki koordynowanej w walce z nowotworami pę-
cherza moczowego, nerek i stercza. 
 Szacunek – nie słyszałem, by ktoś tyle osiągnął 
w zaledwie trzy kwartały.
 Szacunek należy się też dr. Markowi Tombar-
kiewiczowi, który jako Wiceminister Zdrowia RP 
zainspirował lekarzy, ekspertów, organizacje pa-
cjentów, NFZ i  Sejm do wprowadzania opieki ko-
ordynowanej nad pacjentami. To, co wydawało się 
wówczas niemożliwe, staje się dziś standardem 
w  urologii, gastrologii, kardiologii i  onkologii. Bez 
jego determinacji temat opieki kompleksowej za-
pewne do dziś nie stałby się faktem. 
 Żadne wysiłki entuzjastów nie przyniosłyby re-
zultatów, gdyby nie ciężka praca ekspertów tema-
tu. Za nią podziwiam Profesorów Piotra Chłostę 
i  Artura Antoniewicza. Życzę, by na 49. Krajowym 
Kongresie PTU… pracowali nad kolejnymi cegiełka-
mi budującymi świetnie zorganizowaną, skuteczną 
urologię.
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dr hab. Sławomir Poletajew

Prof. Piotr wySocki

Prof. Zbigniew wolSki

dr n. med. emilia PawłowSka-krajka
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Prof. chriStoPher chaPPle

Prof. Piotr chłoSta

dr hab. artur a. antoniewicZProf. manoj monga

urologia 2019
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maciej miłkowSki, wiceminiSter Zdrowia
W debacie Świata Lekarza poświęconej równoczesnej radiochemioterapii 
jako szansie dla 30 proc. chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca 
wziął udział m.in. Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia.
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43
marek tombarkiewicZ
Sytuacja w onkologii musi się poprawić. Wszystkie 
instytucje służby zdrowia są powołane, aby poprawić 
efektywność leczenia i bezpieczeństwo pacjenta.
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debata Świata lekarZa

9	 	Równoczesna radiochemioterapia:  
szansa dla 30 proc. chorych na  
niedrobnokomórkowego raka płuca

gorący temat

15	 Za mało lekarzy w Polsce?

aktualnoŚci

19	 Świat Lekarza na konferencjach

22	 	Nowy projekt PTU i Parlamentarnego 
Zespołu ds. pacjentów

22	 Breast cancer units podpisane

25	 NSO „lekiem” dla onkologii?

26	 	Medycyna na UKSW: nowoczesna 
i społeczna | Lek za 2,1 mln USD 
zarejestrowany | Jak pali Polak?

felieton

29	 	Sprawdzimy, gdzie warto się leczyć  
– Katarzyna Pinkosz

30	 	O wstrząsaniu nerek – prof. Krzysztof J. Filipiak

78	 Złoty Otis – nagroda, która łączy

ludZie nauka PaSje

20	 Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Vademecum lekarZa

60	 	Wpływ czynników środowiskowych na 
nowotwory

	 Rozmowa z mgr. inż. Krzysztofem Skotakiem

62	 	Rola alkoholu etylowego w patogenezie 
nowotworów złośliwych przewodu 
pokarmowego

Podróże

80	 Costa nieznana

62
Rola alkoholu etylowego w patogenezie nowotworów 
złośliwych przewodu pokarmowego
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36
Prof. Piotr chłoSta 
Opracowaliśmy programy pilotażowe dotyczące opieki nad 
chorymi z rakiem pęcherza moczowego, prostaty, nerki. 
Z niecierpliwością czekamy na ich wdrożenie. Spotkały się 
one z przychylnością zarówno prezesa NFZ, jak i komisji 
sejmowych.
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dr hab. artur a. antoniewicZ
W Polsce czynnych zawodowo jest około 1300 urologów, 
z czego blisko 700 zdało europejski egzamin specjalizacyjny 
z urologii (Fellow of European Borad of Urology, FEBU),  
co nie zmienia faktu, iż „gęstość urologów”  
w Polsce należy do najniższych w Europie. 
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Prof. Piotr wySocki
Rak urotelialny jest jednym z najczęstszych typów raka 
pęcherza moczowego. Stanowi zdecydowaną większość 
(90 proc.) diagnozowanych przypadków. Najczęstszym 
objawem choroby jest krwiomocz.

w numerZe

777

36	 	Przyszłość polskiej urologii widzę 
optymistycznie

	 Rozmowa z prof. Piotrem Chłostą

39	 	Urologia może zmienić losy chorych 
onkologicznych

	 Rozmowa z dr. hab. Arturem A. Antoniewiczem

43	 	Nie bójmy się dwóch pilotaży – Marek 
Tombarkiewicz

44	 	Pęcherz, nerka, prostata – dlaczego opieka 
koordynowana? – prof. Piotr Chłosta

46	 	Rak urotelialny – możliwości leczenia
	 Rozmowa z prof. Piotrem Wysockim

48	 	Nadreaktywny pęcherz moczowy
	 Rozmowa z prof. Zbigniewem Wolskim

50	 	Szkolenie urologów w Polsce to poziom 
światowy

	 Rozmowa z prof. Piotrem Chłostą

52	 Intymność, która boli, można leczyć
	 Rozmowa z dr n. med. Emilią Pawłowską-Krajka

54	 	Chorym na CRPC potrzebny jest szerszy 
dostęp do terapii

	 Rozmowa z dr. hab. Sławomirem Poletajewem

56	 	fitoterapia w leczeniu zakażeń układu 
moczowego

	 Rozmowa z dr. n. med. Mikołajem Przydaczem

58	 	PTU to jedna z najważniejszych instytucji 
naukowych w Polsce

Urologia 2019

goŚć 49. kongreSu Ptu

33	 	Opieka urologiczna w Stanach 
Zjednoczonych

	 Prof. Manoj Monga

34	 Opieka urologiczna w Anglii
	 Prof. Christopher Chapple
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ŚWIAT LEKARZADEBATA

Równoczesna 
radiochemioterapia: 

szansa dla 30 proc. chorych 
na niedrobnokomórkowego 

raka płuca
RELACJĘ	PRZygOTOWAŁA	katarZyna PinkoSZ	|	ZdJĘCiA	tomaSZ adamaSZek
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W debacie udział wzięli: 
maciej miłkowSki,	WiCEMiNiSTER	ZdROWiA
dariuSZ tereSZkowSki-kamiŃSki,	WiCEPREZES	NFZ
Prof. maciej krZakowSki,	KRAJOWy	KONSULTANT	dS.	ONKOLOgii	KLiNiCZNEJ
Prof. adam maciejcZyk,	PREZES	POLSKiEgO	TOWARZySTWA	ONKOLOgiCZNEgO
moderatorZy: red. katarZyna PinkoSZ, Paweł kruŚ 

i dr hab. waldemar wierZba,	REd.	NACZELNy	„ŚWiATA	LEKARZA”

R ak płuca w Polsce jest 
największym zabójcą 
spośród chorób nowo-
tworowych. To co roku 

23 tys. nowych zachorowań i ok. 
23 tys. zgonów. 85 proc. przy-
padków raka płuca to nowo-
twór niedrobnokomórkowy. U 30 
proc. chorych jest on rozpozna-
wany w stadium miejscowo za-
awansowanym. – Równoczesne 
zastosowanie radiochemioterapii 
u tych chorych powinno być roz-
ważone jako pierwsza opcja; ta-
kie wskazanie znajduje się w za-
leceniach wszystkich towarzystw 
naukowych, zarówno amerykań-
skich, europejskich, jak i polskich 
– mówił podczas debaty prof. Ma-
ciej Krzakowski, krajowy konsul-
tant ds. onkologii klinicznej. 
 W USA 50 proc. chorych na 
miejscowo zaawansowanego raka 
płuca dostaje równocześnie radio-
terapię i chemioterapię; w Pol-

ŚWIAT LEKARZADEBATA

Dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium miejscowo 
zaawansowanym równoczesne zastosowanie radiochemioterapii jest 

pierwszą opcją, która powinna być rozważona, gdyż powoduje wydłużenie 
życia – zapewniali uczestnicy debaty „Świata Lekarza”.
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sce to zaledwie 150 chorych rocznie. 
Prof. Maciej Krzakowski i prof. Adam 
Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Onkologicznego, wyliczali przy-
czyny, dlaczego tak się dzieje: to m.in. 
niewykorzystanie możliwości współ-
pracy ośrodków stosujących leczenie 
systemowe i radioterapię oraz nie-
dostateczne finansowanie procedu-
ry równoczesnej radioterapii. Obecni 
podczas debaty wiceminister zdrowia 
Maciej Miłkowski oraz wiceprezes NFZ 
Dariusz Tereszkowski-Kamiński zgo-
dzili się, że ta metoda w Polsce jest 
stosowana zbyt rzadko i podpowiada-
li kroki, jakie powinny zostać podjęte, 
by to zmienić. Podkreślali konieczność 
określenia ośrodków, w których taka 
metoda mogłaby być stosowana. – Ta-
kie rozwiązanie mogłoby zostać przy-
jęte np. przy okazji tworzenia Lung 
Cancer Unit, czyli ośrodków komplek-
sowego leczenia raka płuca – mówił 
wiceminister Maciej Miłkowski. 
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Według raportu „Niedobór talentów w branży medycznej” Polskiej Federacji 
Szpitali i Manpower, obecnie 68 proc. szpitali poszukuje lekarzy, a 72 proc. 

pielęgniarek. Polska ma wyraźny niedobór kadr medycznych. 

Jak tę sytuację zmienić? Jak zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce? 

Dać więcej pieniędzy, zniechęcać do wyjazdów i zachęcać do powrotów, 
sprowadzać z innych krajów, mówić o etyce i misji? Te pytania chcemy zadać 

w naszych debatach przedstawicielom partii politycznych. 
Co politykom i decydentom doradzają osoby zaangażowane 

w zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia? 

KATARZyNA	PiNKOSZ	i	PAWEŁ	KRUŚ

Według danych OECD 
z  2014 roku, w  Polsce na 
1000 mieszkańców przy-
pada 2,3 lekarza i  jest to 
najgorszy wynik w  całej 
Unii. 
 Od kilku lat systema-
tycznie wzrasta liczba stu-
dentów medycyny w  Pol-
sce, jednak dziurę sprzed lat 
trudno zasypać. Szczególnie 
brakuje pediatrów, specjali-
stów chorób wewnętrznych, 
anestezjologów, chirurgów, 
lekarzy medycyny ratunko-
wej. Jeśli lekarzy nie będzie 
więcej, nie ma szans na skró-
cenie kolejek do specjalistów. 
Dziś już nawet w prywatnym 
systemie ochrony zdrowia na 
wizytę do specjalisty często 
trzeba czekać kilka miesięcy.

W państwach UE na 1000 mieszkańców przypada lekarzy

*Według danych OECD z2014 roku
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TAK, ale… Nie tylko. Specjaliści są skoncentro-

wani w  dużych miastach, dlatego w  mniej-
szych ośrodkach kolejki są dłuższe. Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna (AOS) powinna być siecią małych ośrod-
ków, przede wszystkim diagnostycznych i konsultacyjnych, 
dostępnych dla chorych z dala od centrów akademickich. 
Ośrodek powinien zatrudniać samodzielnych, doświad-
czonych i decyzyjnych lekarzy, by nie mnożyć konsultacji 
w ośrodkach specjalistycznych o wysokiej referencyjności. 
Specjaliści powinni współpracować z  lekarzami POZ, od-
powiadać za diagnostykę i strategię leczenia – ale lekarzy 
POZ jest także zbyt mało! Problemem jest też organiza-
cja (centralizacja), brak wsparcia ze strony pielęgnia-
rek (kolejny niedobór!) i  personelu pomocniczego, 
który odciążyłby część administracyjną pracy lekarza. 


TAK. Nie jest to strategia pierwszego wyboru, ale 

być może wyboru nie ma. Czy jednak jeste-
śmy atrakcyjni dla kolegów spoza UE?


TAK, ale... Jestem zdecydowanym zwolennikiem 

opłacenia kosztów edukacji przed wyjaz-
dem do pracy za granicą. Ktoś musi za to zapłacić i nie ma 
znaczenia kto, skoro edukacja kosztuje (podatnika). Czy 
studia medyczne powinny być płatne? Wyobrażam sobie 

takie rozwiązanie (np. w oparciu o stypendia, granty, po-
życzki), jednak musiałoby dotyczyć wszystkich rodzajów 
studiów, nie tylko medycyny. To rozwiązanie niesie szereg 
korzyści – motywację do nauki, wymagania w stosunku do 
siebie i  do kadry dydaktycznej. System ten można także 
powiązać z wynagrodzeniem kadry dydaktycznej. Nieste-
ty, dominujący wśród opinii publicznej mniej czy bardziej 
udawany egalitaryzm stanowi trudność w  implementacji 
płatnej edukacji (choć jest ona wszechobecna…). Można 
by też rozważyć współpłacenie.


Trzeba kształcić większą liczbę lekarzy (i  innych zawo-
dów medycznych), jednak konieczny może być też import. 
Większa dostępność edukacji powinna dotyczyć uznanych 
uniwersytetów, skupiających doświadczoną kadrę pracu-
jącą pod kierunkiem autorytetów. Edukacja musi też przy-
gotowywać do pracy badawczej, a nie tylko do zdawania 
kolejnych egzaminów. 


Żartobliwie: możliwość natychmiastowego powrotu . 
A na poważnie: z pewnością porównywalne wynagrodze-
nie. Choć słyszałem, że nie jest to głównym motywem wy-
jazdu z  Polski. Konieczna jest też poprawa organizacji 
pracy, a także ustabilizowanie sytuacji w naszym ciągle re-
formowanym kraju. 

Pytanie 
Czy niedobór lekarzy w Polsce to główny 
powód wciąż bardzo długiego oczekiwania 
do specjalistów (kolejki)?

Pytanie 
Czy Polska powinna starać się pozyskiwać 
kadry medyczne z zagranicy, także z krajów 
spoza UE, np. z Ukrainy?

Pytanie 
Czy nasi lekarze kończący medycynę 
w Polsce, którzy wyjeżdżają do pracy za 
granicę, powinni być obciążani kosztami 
kształcenia (lub czy powinien być nimi 
obciążany np. szpital, który ich zatrudnia)? 

Pytanie 
Co robić, by zwiększyć liczbę lekarzy 
w Polsce?

Pytanie 
Gdyby zaproponować jedną rzecz, 
którą warto zrobić, by zachęcić lekarzy, 
którzy wyjechali z Polski do powrotu, 
to byłoby to...?

Prof. Piotr hoffman	|	KARdiOLOg,	KiEROWNiK	KLiNiKi	
WAd	WROdZONyCH	SERCA,	iNSTyTUT	KARdiOLOgii

WYBORY 2019

 TaK   NiE

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE
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TAK,ale nie tylko. Rozwiązanie problemu długiego oczekiwania 

wymaga podejścia systemowego. Zwiększenie liczby lekarzy 
musi iść w parze z rozwiązaniami organizacyjnymi, strukturalnymi w zakre-
sie organizacji pracy i innowacyjności technologii komunikacyjnych. 


TAK. W globalizującym się świecie mobilność w zawodach me-

dycznych jest czymś naturalnym i pożądanym. Zapraszanie 
do współpracy personelu medycznego z innych krajów będzie skutkowa-
ło poprawą standardów opieki medycznej. Przy dobrych rozwiązaniach 
prawnych może gwarantować wyższy poziom opieki medycznej.  
 


TAK,  ale… Studia medyczne są jednymi z najbardziej koszto-

chłonnych. Instytucje oferujące to kształcenie są finanso-
wane z różnych źródeł: ze środków publicznych, funduszy sponsorów 
lub z opłat samych studentów. Jest kwestią sprawiedliwości społecz-
nej i podstawowej uczciwości, aby koszty prowadzenia studiów były 
pokrywane zgodnie z zasadami tej sprawiedliwości. Potrzebne byłoby 
jednak wypracowanie zasad i kryteriów, jak i w jakich sytuacjach taki zwrot 
kosztów powinien być dokonywany.


Kluczowe jest podnoszenie poziomu kształcenia medycznego, dostępu 
do nowych badań i technologii. Wysoko wykwalifikowane ośrodki medycz-
ne, w których będą się kształcić przyszli lekarze, są najlepszą gwarancją, 
że liczba lekarzy w Polsce wzrośnie. Nie bez znaczenia jest kształcenie 
humanistycznych i altruistycznych postaw. Lekarze, którzy mają poczu-
cie pełnienia pewnej życiowej misji, w sytuacjach pewnych ograniczeń czy 
trudności zapewniają, że nadal chcą pełnić swą misję dla dobra bliskiego 
im społeczeństwa. 


Stworzenie optymalnych warunków do kontynuowania nabytych umiejęt-
ności za odpowiednie wynagrodzenie. Zagraniczne doświadczenie wielu 
lekarzy, ich międzynarodowe kontakty i praktyka, powinny być docenione 
po ich powrocie do Polski.  

kS. Prof. StaniSław dZiekoŃSki 
REKTOR	UKSW,	NA	KTóRyM	

Od	PAŹdZiERNiKA 2019 
RUSZA	WydZiAŁ	LEKARSKi	


TAK. W ciągu ostatnich 5 lat 

o ok. 10 proc. zmniejszyła 
się liczba poradni specjalistycznych re-
alizujących umowy z NFZ. Głównym po-
wodem są niedobory lekarzy oraz niska 
wycena porad. Powoduje to, że lekarze 
wybierają pracę w gabinetach prywatnych 
lub dużych korporacjach medycznych.


NIE. Nie rozwiąże to problemu. 

Lekarze z innych krajów, 
w tym z Ukrainy, jako kierunek emigra-
cji wybierają Wielką Brytanię, Niemcy, 
Holandię lub kraje skandynawskie. Nie-
dobory kadr medycznych dotyczą prak-
tycznie wszystkich państw.


NIE. Nie należy dla studentów 

medycyny tworzyć innych 
regulacji niż np. dla studentów prawa. 
Jako państwo unijne Polska musi akcep-
tować zasadę wolnego przepływu usług 
i pracowników.


Należy zwiększyć nabór studentów na 
kierunki lekarskie, zachęcić finansowo 
lekarzy, którzy wykonują inną pracę, do 
powrotu do zawodu oraz wprowadzić 
system zachęt, np. preferencyjne kredy-
ty dla młodych lekarzy.


Poprawić warunki płacowe i zwiększyć 
nakłady na ochronę zdrowia ze środków 
publicznych, żeby zapewnić odpowied-
nią jakość opieki zdrowotnej w Polsce. 

dr jerZy gryglewicZ 
EKSPERT	RyNKU	MEdyCZNEgO,	

iNSTyTUT	ZARZądZANiA	
W OCHRONiE	ZdROWiA,	
UCZELNiA	ŁAZARSKiEgO

głosuj na zdrowie

fot. toMASZ ADAMASZEK

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE
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TAK. Liczba lekarzy w Polsce jest jedną z najniższych w Euro-

pie; w takich krajach jak Włochy jest ich o 50 proc. więcej 
niż w Polsce. Są specjalizacje, w których ten problem jest szczególnie 
dotkliwy.  Jedynym sposobem na jego rozwiązanie są odpowiednie 
zachęty finansowe, by lekarze decydowali się na wybór deficyto-
wych specjalizacji. 


TAK. Cały świat pozyskuje lekarzy, skąd to tylko możliwe. Czy 

do Polski powinniśmy starać się pozyskiwać lekarzy tyl-
ko z Unii? Nie, polscy lekarze też uzupełniali niedobory lekarzy w innych 
krajach znacznie wcześniej niż weszliśmy do UE, np. w klinikach szwaj-
carskich zdarza się, że jeden z lekarzy jest Szwajcarem, inni pochodzą 
z Syrii, Polski, Niemiec. Jest to spowodowane przede wszystkim czynni-
kami materialnymi. Oczywiście, problemem może być nostryfikacja dy-
plomu w przypadku kraju spoza UE, jednak różnice w kształceniu nie 
implikują tego, by lekarz, który kończy medycynę np. na Ukrainie, nie 
mógł pracować w Polsce. Mówię to z pełną odpowiedzialnością; sam je-
stem doktorem honoris causa uniwersytetu na Ukrainie i wiem, jak wy-
glądają tam studia medyczne, jak dbają o poziom.


NIE. A czy inżynier pracujący w Dolinie Krzemowej w USA po-

winien płacić za kształcenie w Polsce? Nikomu nawet takie 
pytanie nie przyjdzie do głowy. Nie widzę opcji, żeby lekarz miał płacić 
za swoje studia. Szpital, który go zaprasza – także nie, bo przecież lekarz 
może po trzech miesiącach zdecydować się na pracę w innym ośrodku. 
Zresztą, kto miałby o takie pieniądze występować? Zagraniczny odpo-
wiednik Izby Lekarskiej, państwo? 


Jedynym sposobem jest zwiększanie liczby uczelni, które kształcą w za-
kresie medycyny. W ostatnim czasie powstało ich kilka. Dzięki takim pro-
gramom jak Erasmus, studenci jeżdżą po świecie, uczą się i  oglądają 
inny medycznie świat. Część z nich wyjedzie, część zostanie. Marzeniem 
jest to, żeby lekarze zarabiali tyle, aby nie chcieli wyjeżdżać. Nie jest to 
jednak możliwe: jeśli lekarz w Niemczech zarabia kilka tys. euro, a w są-
siedniej Szwajcarii więcej, to również zdecyduje się na wyjazd. Trzeba 
inwestować w ochronę zdrowia, która opiera się nie tylko na lekarzach, 
ale też na pielęgniarkach, fizjoterapeutach. Trzeba zwiększyć procent 
PKB przeznaczanego na zdrowie, umożliwić lekarzom korzystanie z do-
brej aparatury i techniki medycznej.


Podniesienie pensji lekarza. Wielu lekarzy, zwłaszcza w  wieku 40-
50 lat, chętnie wróci, jednak muszą mieć stworzone takie warunki, aby 
mogli godnie żyć i nie musieli pracować po 16 godzin na dobę. Zachę-
tą muszą być też informacje (także w prasie), że zaczyna iść ku dobre-
mu, że państwo stara się w niedalekiej przyszłości zapewnić im podob-
ne warunki diagnostyczno-terapeutyczne do tych, jakie są na świecie. 

Prof. alekSander SieroŃ 
KRAJOWy	KONSULTANT	

W dZiEdZiNiE	ANgiOLOgii


TAK I NIE. Drugim powo-

dem jest to, 
że NFZ wykupuje zbyt małą liczbę świad-
czeń ambulatoryjnych w tych jednost-
kach, które mogą wykonać ich więcej. 


NIE. Ukraina też nie dysponuje nad-

miarem lekarzy, a ze względu na 
barierę językową oraz złożoność systemu le-
karzom innej narodowości (jeśli nie ukończyli 
studiów w Polsce) jest bardzo trudno podjąć 
pracę w Polsce.


NIE. Prawo powinno być jednakowe 

dla wszystkich zawodów, a więc 
inne osoby wykształcone w Polsce też po-
winny płacić. Ale wtedy wszystkim, którzy nie 
będą wyjeżdżać z Polski, trzeba by dać gwa-
rancję zatrudnienia. 


Nie ma drogi na skróty. Zwiększenie licz-
by niedokształconych lekarzy nie tylko 
nie rozwiąże problemu, ale go nasili. Kom-
petentni lekarze będą się musieli oprócz 
chorób zmagać z błędami swoich niedo-
uczonych kolegów. Choremu zależy na tym, 
aby mu pomóc a nie na tym, aby doktor 
pokiwał głową. Zły lekarz to nie jest war-
tość dodana, tylko wartość odjęta: to do-
datkowe cierpienie chorych, dodatkowe wy-
datki dla systemu i dodatkowa praca dla 
i tak przeciążonych dobrych lekarzy. 


Zrobić polski system bardziej przyjaznym dla 
ludzi (lekarze wbrew pozorom też należą do 
tego gatunku). 

Prof. wieSław jĘdrZejcZak 
WiELOLETNi	KONSULTANT	

KRAJOWy	W	dZiEdZiNiE	
HEMATOONKOLOgii

fot. toMASZ ADAMASZEK

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE
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Parlamentarny Zespół do Spraw Praw Pacjentów spotkał 
się po raz kolejny, aby omówić diagnostyczno-
-terapeutyczny standard postępowania ze 
schorzeniami dolnych dróg moczowych. Podczas 
posiedzenia Polskie Towarzystwo Urologiczne 
przedstawiło nowy raport na temat dolegliwości 
dolnych dróg moczowych u dorosłych pacjentów.

Choroby dolnych dróg moczowych stanowią duży 
problem XXI wieku. Badania wykazują, że największą grupą 
zmagającą się z problemami dolnych dróg moczowych 
są kobiety i mężczyźni powyżej 40. roku życia. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia z tymi chorobami zmaga 
się już ponad 18,4% ludzi na świecie. Wykłady podczas 
posiedzenia wygłosili m.in. prof. dr hab. n. med. Piotr 
Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, 
oraz dr hab. n. med. Paweł Miotła z II Katedry i Kliniki 
Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
Poseł Krzysztof Ostrowski, przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu do Spraw Praw Pacjentów, 
w podsumowaniu spotkania powiedział: Standardy 
opracowane przez specjalistów zostaną teraz 
przekazane resortowi zdrowia z wnioskiem, aby 
minister zdrowia ogłosił je w formie obwieszczenia. 

JACEK	KRUŚ

„Świat lekarza” na konferencjach

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do spraw 
Polskiego Zielarstwa było poświęcone kształceniu 
lekarzy, farmaceutów i innych pracowników 
ochrony zdrowia w dziedzinie fitoterapii. Podczas 
spotkania rozmawiano głównie o dodaniu 
fitoterapii do zajęć fakultatywnych oraz jako 
kierunku podyplomowego na uniwersytetach. 
Gość specjalny, dr Paloma Cuchi z World Health 
Organization, przedstawiła nowe badania WHO 
pokazujące postęp medycyny naturalnej na 
świecie. Dr Cuchi podkreśliła, że „w idealnym 
świecie tradycyjna medycyna byłaby opcją 
oferowaną przez dobrze funkcjonujący, 
zorientowany na ludzi system opieki zdrowotnej, 
który równoważy usługi lecznicze z opieką 
profilaktyczną”. Posiedzenie prowadził poseł 
Paweł Skutecki, przewodniczący zespołu. 

wymagane zmiany 
w kształceniu lekarzy, 
farmaceutów i innych 
pracowników ochrony 
zdrowia w dziedzinie 
fi toterapii
14	maja	2019	roku	

choroby dolnych 
dróg moczowych 
28	maja	2019	r.

fOT.	JACEK	KRUŚ

fot. toMASZ ADAMASZEK

aktualnoŚci
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Polskie Towarzystwo Angiologiczne (PTA) powstało w 1992 roku i pozostaje najstarszym 
naukowym towarzystwem naczyniowym w Polsce. Do głównych celów statutowych Polskiego 

Towarzystwa Angiologicznego należy jednoczenie działań lekarzy różnych specjalności 
zajmujących się angiologią i chirurgią naczyniową. 

PTA chce rozwijać te dyscypliny medyczne oraz reprezentować je w Polsce oraz za granicą, 
inicjować i wspierać badania naukowe, wspólnie kształcić kadry.

Polskie	Towarzystwo	
Angiologiczne

Prof. alekSander SieroŃ 
|	KRAJOWy	KONSULTANT	W	dZiEdZiNiE	ANgiOLOgii

Cele statutowe PTA realizu-
jemy między innymi poprzez 
organizację posiedzeń 
i  zjazdów naukowych. Pro-
wadzimy też kursy i  szkole-
nia doskonalące, wspiera-
my członków Towarzystwa 
w  staraniach o  aktywne 
uczestnictwo w  wydarze-
niach za granicą. Zorgani-
zowana w maju Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa Pol-

skiego Towarzystwa Angio-
logicznego w  Zakopanem 
pokazała tendencję rozwo-
jową nowoczesnej angiolo-
gii – łączenie diagnostyki, 
terapii zabiegowych i nieza-
biegowych w  leczeniu cho-
rób naczyń obwodowych, 
których długość od lewej 
do prawej komory serca 
rozciąga się na imponującej 
długości 3000 kilometrów. 

Prof. tomaSZ ZubilewicZ	|	KiEROWNiK	KATEdRy	
i KLiNiKi	CHiRURgii	NACZyŃ	i ANgiOLOgii	UNiWERSyTETU	

MEdyCZNEgO	W LUBLiNiE

Wspólnym, oficjalnym pismem 
Polskiego Towarzystwa Angio-
logicznego i  Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Naczyniowej jest 
kwartalnik „Acta Angiologica”. Je-
stem jego Redaktorem Naczel-
nym. „Acta Angiologica” znajdują 
się w części B wykazu czasopism 
naukowych MNiSW, za publika-

cję przyznajemy 10 pkt. Stale tak-
że jest aktualizowana strona in-
ternetowa Towarzystwa: https://
angio.pl. Znajdziecie na niej Pań-
stwo aktualne informacje doty-
czące pracy Zarządu, planowa-
nych konferencji i  szkoleń oraz 
materiały podnoszące wiedzę an-
giologów. 

towarZyStwa naukoweludZie nauka PaSje

fot. toMASZ ADAMASZEK

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE
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dr hab. n. med. Piotr terlecki	|	PREZES	POLSKiEgO	
TOWARZySTWA	ANgiOLOgiCZNEgO

W obecnej kadencji Zarządu przy-
wrócono dla młodych angiologów 
i  chirurgów naczyniowych nagro-
dę im. Profesora Romualda Wę-
głowskiego za wyróżniające się 
osiągnięcia naukowe. To jeden 
z elementów motywowania przez 
Polskie Towarzystwo Angiolo-
giczne do podniesienia w  Polsce 
wiedzy i  świadomości społecz-
nej nie tylko z  zakresu porad-
nianej oraz  szpitalnej angiologii 
i  angiochirurgii, ale także polep-
szenia stanu profilaktyki i  lecz-
nictwa chorób naczyń. Staramy 
się budować realną współpracę 
z władzami państwowymi, a także 
z  innymi towarzystwami i organi-
zacjami naukowymi, społecznymi 
i zawodowymi.
 Zarząd Polskiego Towarzystwa 
Angiologicznego został włączony 

do grupy opracowującej wytyczne 
ESVM leczenia obwodowej miaż-
dżycy tętnic kończyn dolnych. Jest 
się czym pochwalić.
 Zapraszam do jej tworzenia 
wszystkich członków i sympatyków 
Towarzystwa, koniecznie przysy-
łajcie informacje m.in. o  lokalnych 
aktywnościach naukowo-szko-
leniowych na adres sekretariatu  
pta@angio.pl. Bardzo o to proszę.
 Jesteśmy w  połowie kadencji 
pracy obecnego Zarządu Polskie-
go Towarzystwa Angiologiczne-
go. Zarząd, wspólnie z  Konsul-
tantem Krajowym w dziedzinie 
Angiologii prof. dr hab. dr. h. 
c. mult. Aleksandrem Sieroniem, 
robi wszystko, by chlubnie zapi-
sać się w bogatej historii najstar-
szego towarzystwa naczyniowego 
w Polsce. 

Prof. dr hab. n. med. agata Stanek  
|	KONSULTANT	WOJEWódZTWA	ŚLąSKiEgO	W dZiEdZiNiE	

ANgiOLOgii,	PRZEdSTAWiCiEL	PTA	dO	EUROPEAN	 
SOCiETy	FOR	VASCULAR	MEdiCiNE

 PTA aktywnie współdziała 
z  międzynarodowymi towarzy-
stwami naukowymi zajmującymi 
się chorobami naczyń. 
 W  2018 roku po wielu latach 
starań dołączyło do prestiżowe-
go European Society For Vascular 
Medicine (ESVM). W październiku 
2018 we Frankfurcie odbyło się 
pierwsze zebranie Zarządu ESVM 
z  naszym udziałem. To podczas 
niego dr hab. n. med. Piotr Ter-

lecki przedstawił historię Polskie-
go Towarzystwa Angiologicznego 
i  jego cele statutowe. Ja wpro-
wadziłam zagranicznych kolegów 
w zasady kształcenia w dziedzinie 
angiologii w Polsce. Cieszę się, że 
nasze członkostwo zostało przyję-
te bardzo życzliwie przez Prezesa 
ESVM prof. Karela Roztocila, prof. 
Patricka Carpentiera – Honoro-
wego Prezesa ESVM oraz pozo-
stałych członków Zarządu. 

PreZeSi PolSkiego towarZyStwa angiologicZnego

1992-2019: prof. barbara kowal-gierczak. w kolejnych kadencjach tę funkcję 
sprawowali prof. arkadiusz jawień, prof. jerzy michalak, prof. rafał niżankowski 

(dwukrotnie), prof. wojciech witkiewicz, prof. krystyna Zawilska, prof. marek motyka, 
prof. rajmund adamiec, prof. jacek wroński, prof. aleksander Sieroń i prof. waldemar 

kostewicz. Prezesem w kadencji 2018-2020 jest dr hab. n. med. Piotr terlecki. 

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE
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aktualnoŚci

REdAgUJE	KATARZyNA	PiNKOSZ

co w systemie, co w terapiach

– To historyczna chwila dla polskich 
kobiet. Czekaliśmy na wprowadzenie 
tych przepisów 15 lat. To niesłychanie 
ważne działania, które zaowocują 
korzyściami dla wielu pacjentek – tak 
podpisanie przez ministra zdrowia 
projektu rozporządzenia dotyczącego 
tzw. Breast Cancer Unit oceniła 
Krystyna Wechmann, prezes Federacji 
Stowarzyszeń Amazonki oraz Polskiej 
Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Nad kobietą chorą na raka piersi 
w Breast Cancer Unit czuwać ma 
kompleksowo zespół specjalistów, m.in. 
onkologów, chirurgów onkologicznych, 
radioterapeutów, psychologów 
i rehabilitantów – przez cały okres 
od diagnozowania, poprzez terapię 
i rehabilitację. Obecnie w Polsce 
jest 7 takich ośrodków, docelowo 
powinno ich powstać co najmniej 
50. Lepsza opieka onkologiczna 
w raku piersi to konieczność, gdyż 
w ostatnich latach w Polsce rośnie 
nie tylko zachorowalność, ale też 
umieralność na ten typ nowotworu, 
czego powodem jest m.in. zła 
organizacja leczenia. Wiceminister 
zdrowia Sławomir Gadomski 
zapowiedział, że BCU to początek 
zmian związanych z powoływaniem 
tzw. unitów narządowych, czyli 
ośrodków zajmujących się 
kompleksowo różnymi rodzajami 
nowotworów. Następne będą takie 
ośrodki przeznaczone dla pacjentów 
z rakiem piersi i jelita grubego. 

Breast Cancer 
Units podpisane

Nowe standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
dla pacjentów dorosłych z dolegliwościami dolnych 
dróg oddechowych w POZ to już czwarty projekt PTU 
realizowany wspólnie z fundacją Eksperci dla Zdrowia przy 
wsparciu Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów.

Dolegliwości dolnych dróg oddechowych są uznawane przez 
WHO za jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych 
XXI wieku. 72 proc. mężczyzn i 76 proc. kobiet powyżej 40. 
roku życia doświadcza objawów LUTS (Lower Urinary Tract 
Symptoms) co najmniej w stopniu umiarkowanym, przy czym 
blisko 48 proc. mężczyzn  i 52,5 proc. kobiet w tym wieku 
zgłasza objawy o znacznym nasileniu. To m.in. częstomocz 
dzienny, nokturia (konieczność oddawania moczu w nocy), 
nietrzymanie moczu, parcia naglące, uczucie zalegania moczu 
po mikcji. – Próby leczenia podejmuje jedynie co czwarty 
chory. Tymczasem tylko sama nokturia powoduje istotne 
zaburzenia snu często prowadzące do depresji – mówi dr hab. 
n. med. Paweł Miotła z Kliniki Ginekologii UM w Lublinie. 
Od 2017 r. minister zdrowia może w drodze obwieszczenia 
publikować standardy diagnostyczno-terapeutyczne, zgłaszane 
m.in. przez towarzystwa naukowe. 

– Celem opracowanego przez 
nas standardu postępowania 

diagnostyczno-terapeutycznego 
jest wskazanie ujednoliconego 

sposobu prowadzenia pacjenta 
z dolegliwościami dolnych 

dróg moczowych przez lekarza 
POZ, do momentu przekazania 

go specjaliście z określonej dziedziny 
medycyny i dalszego prowadzenia po konsultacji 

specjalistycznej – dodaje prof. Piotr Chłosta, prezes 
PTU i jeden z twórców standardów. 

nowy projekt Ptu 
i Parlamentarnego Zespołu 
ds. Pacjentów 

fOT.	EWA	LUBASZKA



enzalutamid

leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka  
(ang. castration-resistant prostate cancer, CRPC) bez przerzutów u dorosłych 
mężczyzn

leczenie CRPC z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których nie występują objawy  
lub występują łagodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacją androgenów,  
i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana

leczenie opornego CRPC z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których podczas  
lub po zakończeniu leczenia docetakselem nastąpiła progresja choroby. 

XTANDI hamuje 3 etapy szlaku sygnaLowego 

receptora androgenowego1

W wyniku czego dochodzi do zatrzymania wzrostu i śmierci 
komórek nowotworowych raka gruczołu krokowego1



Informacja o leku Nazwa produktu leczniczego: Xtandi 40 mg, kapsułki miękkie. Skład jakościowy i ilościowy: 
Każda kapsułka miękka zawiera 40 mg enzalutamidu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda kapsułka 
miękka zawiera 57,8 mg sorbitolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 Charakterystyki Produktu 
Leczniczego (ChPL). Postać farmaceutyczna: Kapsułka, miękka. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy 
Xtandi jest wskazany: w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka (ang. castration-
resistant prostate cancer, CRPC) bez przerzutów u dorosłych mężczyzn (patrz punkt 5.1 ChPL); w leczeniu  CRPC z 
przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których nie występują objawy lub występują łagodne objawy po 
niepowodzeniu leczenia deprywacją androgenów, i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana 
(patrz punkt 5.1 ChPL); w leczeniu opornego CRPC z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których podczas lub po 
zakończeniu leczenia docetakselem nastąpiła progresja choroby. Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie 
enzalutamidem powinien rozpocząć i nadzorować lekarz mający doświadczenie w leczeniu raka gruczołu 
krokowego. Dawkowanie: Zalecana dawka enzalutamidu to 160  mg (cztery kapsułki miękkie po 40  mg) w 
jednorazowej dawce dobowej. U pacjentów niekastrowanych chirurgicznie należy w trakcie leczenia kontynuować 
farmakologiczną kastrację analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH). W przypadku 
pominięcia przyjęcia produktu Xtandi o zwykłej porze, przepisaną dawkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe. 
W przypadku pominięcia dawki w danym dniu, leczenie należy wznowić następnego dnia przyjmując zazwyczaj 
stosowaną dawkę dobową. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy toksyczności stopnia ≥ 3. lub trudne do tolerowania 
działania niepożądane, należy przerwać stosowanie produktu na tydzień lub do czasu zmniejszenia objawów do 
stopnia ≤ 2. Następnie należy wznowić stosowanie produktu w tej samej lub, jeżeli jest to uzasadnione, zmniejszonej 
dawce (120 mg lub 80 mg). Jednoczesne stosowanie z silnymi inhibitorami CYP2C8: Jeśli jest to możliwe, należy 
unikać jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP2C8. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie silnych 
inhibitorów CYP2C8, należy zmniejszyć dawkę enzalutamidu do 80  mg raz na dobę. W przypadku przerwania 
jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP2C8, należy wznowić stosowanie enzalutamidu w dawce 
stosowanej przed rozpoczęciem leczenia silnymi inhibitorami CYP2C8 (patrz punkt 4.5 ChPL). Pacjenci w podeszłym 
wieku: Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkty 5.1 i 5.2 ChPL). 
Zaburzenia czynności wątroby: Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z lekkimi, umiarkowanymi lub 
ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (odpowiednio klasa A, B lub C wg skali Child-Pugh). Jednak u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby obserwowano wydłużenie okresu półtrwania enzalutamidu (patrz 
punkty 4.4 i 5.2 ChPL). Zaburzenia czynności nerek: Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z lekkimi 
lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2 ChPL). Należy zachować ostrożność u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub w krańcowym stadium choroby nerek (patrz punkt 4.4 ChPL). Dzieci i 
młodzież: Brak istotnego zastosowania enzalutamidu u dzieci i młodzieży we wskazaniu leczenia CRPC u dorosłych 
mężczyzn. Sposób podawania: Produkt leczniczy Xtandi stosuje się doustnie. Kapsułek miękkich nie należy żuć, 
rozpuszczać ani otwierać, lecz należy połknąć w całości popijając wodą, z posiłkiem lub bez posiłku. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną 
w punkcie 6.1 ChPL. Kobiety, które są w ciąży lub mogą zajść w ciążę (patrz punkty 4.6 i 6.6 ChPL).  Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ryzyko napadu drgawkowego: Stosowanie enzalutamidu 
powiązano z występowaniem napadów drgawkowych (patrz punkt 4.8 ChPL). Decyzję o kontynuowaniu leczenia 
pacjentów, u których wystąpił napad drgawkowy należy podejmować w każdym przypadku indywidualnie. Zespół 
tylnej odwracalnej encefalopatii: U pacjentów otrzymujących Xtandi rzadko zgłaszano zespół tylnej odwracalnej 
encefalopatii (ang. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES). PRES jest rzadko występującym, 
odwracalnym zaburzeniem neurologicznym, w którym objawy, takie jak: drgawki, ból głowy, splątanie, ślepota oraz 
inne zaburzenia widzenia i zaburzenia neurologiczne mogą się szybko nasilać i któremu towarzyszy lub nie - 
nadciśnienie tętnicze. Rozpoznanie PRES wymaga potwierdzenia radiologicznym badaniem obrazowym mózgu, 
najlepiej rezonansem magnetycznym. U pacjentów, u których potwierdzono PRES zaleca się przerwanie stosowania 
Xtandi. Jednoczesne stosowanie z innymi produktami leczniczymi: Enzalutamid jest silnym induktorem enzymów i 
może powodować brak skuteczności wielu powszechnie stosowanych produktów leczniczych (patrz przykłady w 
punkcie 4.5 ChPL). Wprowadzając leczenie enzalutamidem należy dokonać przeglądu jednocześnie stosowanych 
produktów. Na ogół należy unikać stosowania enzalutamidu jednocześnie z produktami leczniczymi, które są 
wrażliwymi substratami wielu enzymów metabolizujących lub nośników (patrz punkt 4.5 ChPL), jeżeli ich działanie 
terapeutyczne ma duże znaczenie dla pacjenta i jeżeli dostosowanie dawkowania nie jest łatwo osiągalne poprzez 
monitorowanie skuteczności lub stężenia tych produktów w osoczu. Należy unikać jednoczesnego stosowania z 
warfaryną i przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi, pochodnymi kumaryny. Jeżeli produkt Xtandi jest 
stosowany jednocześnie z przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi metabolizowanymi przez CYP2C9 (takimi 
jak warfaryna lub acenokumarol), należy wprowadzić dodatkowe monitorowanie czasu protrombinowego (ang. 
International Normalized Ratio, INR) (patrz punkt 4.5 ChPL). Zaburzenia czynności nerek: Należy zachować 
ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ enzalutamid nie był badany w tej grupie 
pacjentów. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby 
obserwowano wydłużenie okresu półtrwania enzalutamidu, co może wiązać się ze zwiększoną dystrybucją 
tkankową. Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane. Można jednak przewidzieć, że czas do osiągnięcia 
stężenia w stanie stacjonarnym wydłuży się, a czas do osiągnięcia maksymalnego działania farmakologicznego jak 
również czas wystąpienia i zmniejszenia indukcji enzymów (patrz punkt 4.5 ChPL) może się zwiększyć. Istniejące 
choroby układu krążenia: Z badań klinicznych 3. fazy wyłączono pacjentów z niedawno przebytym zawałem mięśnia 
sercowego (w ostatnich 6  miesiącach) lub niestabilną dusznicą (w ostatnich 3  miesiącach), pacjentów z 
niewydolnością serca klasy III lub IV według NYHA (ang. New York Heart Association), z wyjątkiem przypadków, gdy 
frakcja wyrzutowa lewej komory (ang. Left Ventricular Ejection Fraction, LVEF) wynosiła ≥  45%, pacjentów z 
bradykardią lub nieleczonym lub niepoddającym się leczeniu nadciśnieniem tętniczym. Należy wziąć to pod uwagę 
przepisując produkt leczniczy Xtandi tym pacjentom. Leczenie deprywacją androgenów może wydłużać odstęp QT: 
U pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT oraz u pacjentów 
przyjmujących jednocześnie leki, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5 ChPL), przed rozpoczęciem 
stosowania produktu Xtandi należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka, uwzględniając możliwość wystąpienia 
częstoskurczu komorowego typu Torsade de Pointes. Stosowanie w czasie chemioterapii: Nie określono 
bezpieczeństwa stosowania i skuteczność produktu Xtandi w czasie chemioterapii.  Jednoczesne podawanie 

Literatura: 1. Schalken J., Fitzpatrick JM., BJU International 2015; doi:10.1111 

enzalutamidu nie ma klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę podawanego dożylnie docetakselu (patrz 
punkt 4.5 ChPL), jednak nie można wykluczyć zwiększenia częstości występowania neutropenii indukowanej 
docetakselem. Substancje pomocnicze: Produkt Xtandi zawiera sorbitol (E420). Nie należy go stosować u pacjentów 
z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Reakcje nadwrażliwości: Po zastosowaniu enzalutamidu 
obserwowano reakcje nadwrażliwości, objawiające się m.in. wysypką lub obrzękiem twarzy, języka, warg lub gardła 
(patrz punkt 4.8 ChPL). Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Najczęstszymi działaniami 
niepożądanymi są astenia/zmęczenie, uderzenia gorąca, złamania i nadciśnienie tętnicze. Inne ważne działania 
niepożądane obejmują upadek, zaburzenia funkcji poznawczych i neutropenię. Napad drgawkowy wystąpił u 0,4% 
pacjentów leczonych enzalutamidem, u 0,1% pacjentów otrzymujących placebo i u 0,3% pacjentów leczonych 
bikalutamidem. U pacjentów leczonych enzalutamidem rzadko obserwowano zespół tylnej odwracalnej 
encefalopatii (patrz punkt 4.4 ChPL). Poniżej zamieszczono działania niepożądane obserwowane podczas badań 
klinicznych wg. częstości występowania. Częstość określono w następujący sposób: bardzo często (≥ 1/10), często 
(≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko 
(<  1/10  000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej 
grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się 
nasileniem. Działania niepożądane zidentyfikowane w kontrolowanych badaniach klinicznych i po wprowadzeniu 
produktu do obrotu: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niezbyt często - leukopenia, neutropenia, częstość 
nieznana* - trombocytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego: częstość nieznana* - obrzęk twarzy, obrzęk 
języka, obrzęk warg, obrzęk gardła.  Zaburzenia psychiczne: często - lęk; niezbyt często - omamy wzrokowe. 
Zaburzenia układu nerwowego: często – ból głowy, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, zaburzenia uwagi, zespół 
niespokojnych nóg; niezbyt często - zaburzenia funkcji poznawczych, napady drgawkowe¥; częstość nieznana* - 
zespół tylnej odwracalnej encefalopatii. Zaburzenia serca: często – choroba niedokrwienna serca†

; częstość 
nieznana* - wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.4 i 4.5 ChPL).  Zaburzenia naczyniowe: bardzo często - 
uderzenia gorąca, nadciśnienie. Zaburzenia żołądka i jelit: częstość nieznana* - nudności, wymioty, biegunka. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: często - suchość skóry, świąd; częstość nieznana* - wysypka. Zaburzenia 
mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bardzo często - złamania†**; częstość nieznana* - ból mięśni, skurcze 
mięśni, osłabienie mięśni, ból pleców. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: często - ginekomastia. Zaburzenia 
ogólne i stany w miejscu podania: bardzo często – astenia, zmęczenie. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: 
często - upadek. *Zgłoszenia spontaniczne po wprowadzeniu produktu do obrotu. ¥ Na podstawie oceny wąskiego 
zapytania SMQ „Drgawki”, obejmującego napad padaczkowy, napad typu „grand mal”, złożone napady częściowe, 
napady częściowe i stan padaczkowy. Obejmuje to rzadkie przypadki napadów padaczkowych z  powikłaniami 
prowadzącymi do zgonu. †  Na podstawie oceny wąskiego zapytania SMQ „Zawał mięśnia sercowego” i „Inna 
niedokrwienna choroba serca”, w tym następujących terminów preferowanych zaobserwowanych u co najmniej 
dwóch pacjentów w randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach 3. fazy: dławica piersiowa, choroba 
wieńcowa, zawał mięśnia sercowego, ostry zawał mięśnia sercowego, ostry zespół wieńcowy, niestabilna dławica 
piersiowa, niedokrwienie mięśnia sercowego i miażdżyca tętnic wieńcowych. ** Obejmują wszystkie terminy 
preferowane ze słowem „złamanie” w odniesieniu do kości. Opis wybranych działań niepożądanych: Napad 
drgawkowy: W kontrolowanych badaniach klinicznych napad drgawkowy wystąpił u 13 pacjentów (0,4%) spośród 
3179  pacjentów leczonych dawką dobową 160  mg enzalutamidu, u jednego pacjenta (0,1%) otrzymującego 
placebo i u jednego pacjenta (0,3%), któremu podawano bikalutamid. W oparciu o dane niekliniczne oraz dane z 
badań ze schematem zwiększających się dawek, wydaje się, że wielkość dawki jest ważnym prognostykiem ryzyka 
wystąpienia napadu drgawkowego. Z kontrolowanych badań klinicznych wykluczono pacjentów, u których 
wcześniej wystąpił napad drgawkowy lub istnieją czynniki ryzyka wystąpienia napadu drgawkowego. W 
jednoramiennym badaniu 9785-CL-0403 (UPWARD) oceniającym częstości występowania napadów drgawkowych 
u pacjentów z czynnikami predysponującymi do ich wystąpienia (u 1,6% napad drgawkowy w wywiadzie), u 8 z 
366 (2,2%) pacjentów leczonych enzalutamidem wystąpił napad drgawkowy. Mediana czasu leczenia wynosiła 9,3 
miesiąca. Nie jest znany mechanizm obniżania progu drgawkowego przez enzalutamid, ale może on wynikać z tego 
że, jak pokazują dane z badań in vitro, enzalutamid oraz jego aktywny metabolit wiążą się z kanałem chlorkowym 
bramkowanym GABA i  mogą hamować jego aktywność. Choroba niedokrwienna serca: W randomizowanych 
badaniach klinicznych kontrolowanych placebo choroba niedokrwienna serca wystąpiła u 2,5% pacjentów 
leczonych enzalutamidem w połączeniu z ADT w  porównaniu z 1,3% pacjentów otrzymujących placebo w 
połączeniu z ADT. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do 
obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie 
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego 
powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 
21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Podmiot odpowiedzialny: Astellas Pharma Europe B.V., Sylviusweg 62, 2333 BE 
Leiden, Holandia. Numery pozwoleń na dopuszczenie do obrotu: EU/1/13/846/001 wydane przez Komisję 
Europejską. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna na życzenie lub na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków 
http://www.ema.europa.eu
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20 maja prezydent Andrzej Duda podpisał 
ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej, 
a minister zdrowia Łukasz Szumowski ocenił, że 
ten dzień może zapisać się w historii polskiej 
onkologii. Do końca listopada zespół działający 
przy ministrze ma opracować i przekazać 
Radzie Ministrów polski „cancer plan”. Podobne 
strategie istnieją już w wielu krajach Europy. 

– Narodowa Strategia Onkologiczna nie powstaje 
w próżni, będziemy czerpać z dokumentów, 
które już były stworzone, m.in. ze „Strategii Walki 
z Rakiem w Polsce 2015-2024”, opracowanej 
kilka lat temu przez zespół prof. Jacka Jassema. 
W polskiej onkologii wiele rzeczy wymaga zmian 
– mówi prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji 
Opieki Zdrowotnej w Narodowej Radzie Rozwoju 
przy Prezydencie RP. Jego zdaniem, wzorem 

innych państw trzeba wyznaczać po kolei cele 
możliwe do realizacji. – Na początek jednym 
z głównych celów powinna być profilaktyka,  
wczesne wykrywanie nowotworów, poprawa 
organizacji leczenia oraz wyrównywanie szans 
pacjentów na dobre leczenie, niezależnie od ich 
„kodu zamieszkania”. Chciałbym, żeby Narodowa 
Strategia doprowadziła do sytuacji, że onkologia 
w Polsce będzie nowoczesna i skoncentrowana 
na pacjencie – dodaje prof. Piotr Czauderna.

W Polsce co roku notuje się ok. 160 tysięcy nowych 
zachorowań na raka i 100 tys. zgonów. Umieralność 
z powodu nowotworów złośliwych mamy wyższą 
niż europejska średnia o ok. 20 proc. u mężczyzn 
i 10 proc. u kobiet. Wg raportu NIK z 2018 
Polska, Węgry i Chorwacja mają najwyższy poziom 
umieralności na choroby nowotworowe w Europie. 

nSo „lekiem” dla onkologii?

aktualnoŚci

fOT.	RAfAL	OLEKSIEWICZ/REPORTER/EASTNEWS
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aktualnoŚci

jak pali Polak?

8 mln osób w Polsce pali 
papierosy, mimo powszechnej 
wiedzy, że zwiększa to ryzyko 14 
nowotworów. Palenie powoduje 
w Polsce co roku 40 tys. 
przedwczesnych zgonów, w tym 
prawie 23 tys. z powodu raka 
płuca. Polska jest w grupie krajów 
UE z najwyższą częstością palenia 
wśród kobiet. Co dziesiąta Polka 
pali w ciąży, co może powodować 
m.in. pojawienie się wad 
rozwojowych u dziecka, zaburzeń 
pracy serca, zwiększa ryzyko 
przedwczesnego porodu i niskiej 
masy urodzeniowej noworodka.

– Nałóg palenia jest 
jednym z najsilniejszych. 
Powiedzieć palaczowi, 
żeby rzucił palenie to 
tak jakby powiedzieć 
osobie w permanentnym 
stresie „Nie denerwuj 
się”. Potrzebna jest 
profesjonalna pomoc 
i wsparcie, często także 
farmakologiczne 
– przekonuje prof. 
Adam Antczak, kierujący 
Kliniką Pulmonologii 
Ogólnej i Onkologicznej 
Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. 

Tymczasem na program 
ograniczania następstw palenia 
tytoniu przeznaczono 1 proc. 
kwoty wynikającej z ustawy 
o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych. Poradnie 
antynikotynowe, z powodu 
skrajnego niedofinansowania, 
istnieją w szczątkowej formie. 

Kilka miesięcy temu na uczelni uruchomiono studia pielęgniarskie 
w języku polskim i angielskim, a od października rusza wydział 
lekarski, który przyjmie 100 studentów. Bazą kliniczną dla medycyny 
na UKSW będą m.in. Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital 
Kliniczny MSWiA, Instytut Kardiologii w Aninie, Instytut Matki i Dziecka. 
Strategicznym partnerem w kontaktach zagranicznych jest Poliklinika 
Gemelli w Rzymie, kolejnymi mają być klinika w Nawarze i niemiecka 
ISAR Klinikum w Monachium. UKSW chce m.in. zabiegać o granty 
międzynarodowe na rozwój badań naukowych, a także na rozwój 
działań inwestycyjnych z myślą o medycynie cyfrowej. Rozpoczęto 
też współpracę z Europejską Szkołą Zaawansowanych Badań 
Okulistycznych (ESASO) przy Szwajcarskim Uniwersytecie w Lugano. 

–  Zawsze jednak kwestia godności jako najwyższej wartości będzie 
porządkowała nasze spojrzenie zarówno na rozwój technologii 
stosowanych w medycynie, jak i praktyczne przygotowanie studenta 
do zawodu lekarza – zapewnia ks. prof. Stanisław Dziekoński. 

medycyna na ukSw: 
nowoczesna i społeczna

Szacunek do chorego, poczucie 
odpowiedzialności za jego 

zdrowie, wrażliwość, empatia, 
umiejętność  budowania wzajemnych 

relacji są równie ważne jak specjalistyczna 
wiedza i kompetencje lekarza. Podstawą 

kształcenia lekarzy i pielęgniarek 
w Collegium Medicum na Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
będzie spojrzenie humanistyczne, czyli 

medycyna społeczna, oraz wykorzystanie 
zaawansowanych technologii – mówi ks. 

prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW. 

Celowana terapia genetyczna, której celem jest zatrzymanie 
postępu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), została 
zarejestrowana przez Amerykańską Agencję ds. Żywności 
i Leków. Lek jest przeznaczony dla pacjentów poniżej 2. roku 
życia i można go zastosować przed wystąpieniem objawów 
choroby. W badaniu klinicznym prowadzonym u dzieci z SMA 
zaobserwowano nie tylko zatrzymanie progresji choroby, ale 
również trwałość prowadzonej terapii (po czterech latach 
od jej rozpoczęcia). Lek ma kosztować 2,125 mln dolarów, 
jednak podaje się go jednorazowo. Firma daje możliwość 
rozłożenia płatności na 5 lat. W Polsce od 2019 r. jest 
refundowany pierwszy lek na rdzeniowy zanik mięśni, który 
hamuje rozwój choroby. Trzeba go jednak podawać stale. 

lek za 2,1 mln uSd 
zarejestrowany

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE
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KATARZyNA	PiNKOSZ

Sprawdzimy, gdzie warto się leczyć

Kiedy prof. Marek Rudnicki (Uniwersytet w Illinois, członek Amerykań-
skiego Towarzystwa Chirurgów i wieloletni prezydent Światowej Fe-
deracji Polonijnych Organizacji Medycznych) opowiadał, jak w Sta-

nach Zjednoczonych szpitale na swoich stronach internetowych publikują 
informacje dotyczące leczenia (i chcą to robić, bo jeśli jeden szpital takich 
danych nie publikuje, to pacjenci uznają, że coś w nim dzieje się nie tak), 
to trudno nie zastanawiać się, czemu tak nie może być w Polsce. Przecież 
już samo publikowanie takich danych ma szansę poprawić wyniki leczenia. 
W Stanach szpital za to, że leczy lepiej niż inne, dostaje wyższy kontrakt. Pła-
ci się za efekt, a nie za sam fakt leczenia.
 Czemu tak nie może być u nas? Niedostatek finansowania ochrony 
zdrowia powoduje, że pacjent jest zachwycony, jeśli w ogóle dostanie się do 
lekarza czy do szpitala. Świadomość pacjenta jednak rośnie, również tego, 
że wynik jego walki o życie często nie zależy tylko od zaawansowania choro-
by, ale także od tego, gdzie jest on leczony. Coraz częściej mówi się o tym, 
że kod zamieszkania w większym stopniu decyduje o naszym życiu niż kod 
genetyczny. A tu można by było mówić o kodzie miejsca leczenia…
 Jak znaleźć ten dobry szpital? Dziś radzimy sobie dzięki znajomym, opi-
niom w mediach społecznościowych, a ostatnio coraz częściej dzięki organi-
zacjom pacjenckim, szczególnie tym, które faktycznie zrzeszają pacjentów. 
Wiadomo jednak, że pacjent nie zna obiektywnych wyników leczenia w da-
nym ośrodku, kieruje się raczej tym, jak się tam nim opiekowano. 
 Ostatnio jednak pojawiły się jaskółki zmian. Adam Niedzielski, wicepre-
zes NFZ, zapowiedział, że NFZ uruchomi stronę, na której będzie można po-
równać placówki między sobą. Na początku danych nie będzie wiele: liczba 
wykonywanych zabiegów i operacji, średni czas pobytu, ewentualne powi-
kłania, ponowne hospitalizacje, a rzecz ma dotyczyć okulistyki i operacyj-
nego leczenia nowotworów. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski też 
niedawno wspomniał, że chciałby, by pilotaż sieci onkologicznej zakończył 
się klarowną informacją dla pacjenta, w jakich obszarach dany szpital się 
specjalizuje, jaką ma kadrę, certyfikaty jakości, jakie operacje wykonuje i ile. 
 Jeśli faktycznie te zapowiedzi zostaną zrealizowane, będzie to mała re-
wolucja. Pierwszy raz będzie można sprawdzić, czy szpital, do którego szary 
Kowalski (a nie ten z protekcji) wybiera się na operację, wykonał ich w ostat-
nim roku 600 i rzeczywiście ma doświadczenie, czy 30, i lepiej poszukać in-
nego miejsca. O ile oczywiście do tej lepszej placówki w ogóle będzie można 
się dostać. To droga (na razie powolna, ale jednak) ku takim rozwiązaniom, 
żeby płacić za leczenie dobre i skuteczne, a nie tylko za to, że ono w ogó-
le się odbyło. Wielu polskich lekarzy leczy świetnie – i naprawdę najwyższy 
czas, żeby szpitale tym się pochwaliły. 

felieton

prof. Marek Rudnicki, Uniwersytet 
w Illinois, członek Amerykańskiego 
Towarzystwa Chirurgów i wieloletni 
prezydent Światowej Federacji 
Polonijnych Organizacji Medycznych 
- laureat Międzynarodowej Nagrody 
Zaufania „Złoty OTIS 2015”
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Urologiczny rys tematycz-
ny „Świata Lekarza” skłania 
do przybliżenia… neurologa 

związanego z nefrologami i urologa-
mi w sposób szczególny: odkrywcy 
objawu wstrząsania nerek (objawu 
Goldflama). 
 Samuel Goldflam urodził się w 1852 
r. w żydowskiej rodzinie w Warszawie. 
Ojciec, Wolf Goldflam, prowadził tu 
sklep przy Żelaznej Bramie. Samuel 
ukończył gimnazjum przy ul. Nowolip-
ki, wydział lekarski Cesarskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego, a później 
pracował w jednym z najnowocześniej-
szych szpitali tamtego czasu – Szpita-
lu Starozakonnych na Czystem. Wspie-
rał działalność charytatywną Henryka 
Goldszmita (Janusza Korczaka) i Ger-
szona Lewina, był mecenasem wielu 
artystów, m.in. młodego pianisty Artu-
ra Rubinsteina. Warszawa zawdzięcza 
mu rozkwit m.in. Szpitala Dziecięcego 
im. Bersonów i Baumanów (w 2023 r. 
zostanie w nim otwarte Muzeum Getta 
Warszawskiego), Towarzystwa Ochro-
ny Zdrowia Ludności Żydowskiej. 
 Jego dorobek medyczny to m.in. 
opisanie miastenii (zwanej też chorobą 
Erba-Goldflama), chromania przestan-
kowego, wyjaśnienie patofizjologii ob-
jawu Rossolimo, prace nad neuropatią 
cukrzycową. Jest jednym z najwybit-
niejszych neurologów, jednak najwięk-
szą sławę przyniósł mu opisany 119 lat 
temu objaw wstrząsania nerek w ich 
pierwotnym, kłębuszkowym zapaleniu. 
Sam autor badanie opisał tak: „Cho-
ry z obnażoną i nieco ku przodowi po-
chyloną górną częścią tułowia stoi lub 

siedzi, tyłem zwrócony do badające-
go. Łokciową powierzchnią pięści wy-
konywa się krótkie, lekkie uderzenia 
w okolicę lędźwiową, bądź w kierun-
ku prostopadłym ku pokładowi mięś-
ni krzyżo-lędźwiowych, bądź też nieco 
z boku od nich [...] U ludzi zdrowych 
jest to zupełnie bezbolesne, w przy-
padkach pewnych chorób nerkowych 
wywołuje prawie zawsze ból”. 
 Samuel Goldflam zmarł w 1932 
roku w Otwocku, został pochowany 
na cmentarzu żydowskim w Warsza-
wie. Nie przetrwał jego dom przy uli-
cy Granicznej ani pamiątkowa tablica 
na jego cześć wmurowana tam w 1934 
roku. Był wybitnym dydaktykiem, a do 
czerpania z jego wiedzy i doświadczeń 
przyznawali się znakomici warszaw-
scy lekarze wielu specjalności, jak Zyg-
munt Szneur Bychowski, Henryk Cha-
im Higier, Samuel Meyerson, Maurycy 
Urstein, Zygmunt Srebrny, Leon Pru-
sak, Anna Braude-Hellerowa, Maksy-
milian Biro, Maksymilian Flaum, Jakub 
Lipsztat.
 A teraz coś prywatnie. Prawie każ-
dy student zna i umie zbadać ob-
jaw Goldflama. Pamiętam, gdy jako 
student medycyny byłem odpytywa-
ny z badania przedmiotowego pacjen-
ta. Z dumą zreferowałem, jak bada się 
„objaw Goldflama”. Stojący obok mój 
serdeczny kolega Benjamin Bender, 
dziś wzięty lekarz w Izraelu, poprawił 
mnie po cichu: „objaw Samuela Gold-
flama”. Nie było wówczas Wikipedii, ale 
pobiegłem po zajęciach do biblioteki, 
sprawdzić, kim był ten Samuel… 

Krzysztof J. Filipiak 

o wstrząsaniu nerek… 
Samuel	goldflam	(1852-1932)	

Rycina 1. – Dr Samuel Goldflam 
[źródło: wolne zasoby Wikipedia.org] 

Rycina 2. – Zachowany grób dr. 
Samuela Goldflama na cmentarzu 
żydowskim w Warszawie [źródło: 
wolne zasoby Wikipedia.org]

fOT.	ARCh.	PRyWATNE

W	CyKLU	FELiETONóW	Prof. krZySZtof. j. filiPiak 
PRZEdSTAWiA	LUMiNARZy	MEdyCyNy:	TyCH	JUŻ	
NiEOBECNyCH	MiĘdZy	NAMi,	NAdAL	JEdNAK	MAJąCyCH	
WPŁyW	NA	WSPóŁCZESNą	MEdyCyNĘ,	JAK	RóWNiEŻ	
NASZyCH	NAUCZyCiELi	i	MiSTRZóW.	
ZACHĘCAMy	dO	LEKTURy.
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Jakie choroby układu moczowo-płciowego 
diagnozuje się najczęściej w Stanach 
Zjednoczonych?

Częstość występowania tych chorób w naszym kraju od-
zwierciedla tendencje występujące na świecie. Spośród ła-
godnych schorzeń trzeba wymienić: kamicę moczową, ła-
godny przerost gruczołu krokowego, nietrzymanie moczu, 
zaburzenia funkcji seksualnych, niepłodność. Jeśli chodzi 
o choroby nowotworowe, to zaliczyłbym tu raka gruczołu 
krokowego, pęcherza moczowego, raka nerki i jąder.

Jak w USA zorganizowana jest opieka nad 
pacjentami ze schorzeniami urologicznymi? Kto 
ją koordynuje? 

Opiekę urologiczną zapewniają przede wszystkim bez-
płatne szpitale (prowadzone przez władze stanowe, or-
ganizacje religijne i  organizacje non-profit – red.), jak 
również szpitale dla weteranów (podlegające Departa-
mentowi Spraw Weteranów – red.), szpitale wojskowe, 
prowadzone przez władze samorządowe oraz placów-
ki prywatne. Są one w stanie zaspokoić potrzeby naszej 
populacji, ale oczywiście zawsze jest pole do poprawy.   
 Opiekę nad pacjentami z nowotworami układu moczo-
wo-płciowego koordynuje przeważnie specjalista urolog. 
W przypadku niektórych bardziej zaawansowanych chorób 
nowotworowych może to być również onkolog kliniczny.  

A z jakimi największymi utrudnieniami musicie 
się w USA mierzyć w zakresie opieki urologicznej? 

Największym źródłem trudności jest nasz system ochro-
ny zdrowia. Jego obecny model nie zapewnia bezpie-

czeństwa finansowego. Jako społeczeństwo musimy so-
bie z tym jakoś poradzić.  

Czy amerykańscy pacjenci z chorobami 
urologicznymi, np. rakiem prostaty, nerki, 
pęcherza moczowego, mają dostęp do najbardziej 
innowacyjnych terapii – nowych leków, metod 
operacyjnych? Jak szybko od momentu rejestracji 
przez FDA mogą z nich korzystać w praktyce? 

Tak naprawdę nowe terapie są dostępne w  najwięk-
szych aglomeracjach od razu po zatwierdzeniu ich 
przez FDA. 

Jakie nowe terapie w obszarze urologii/
uroonkologii uważa Pan za najbardziej 
obiecujące? 

W uroonkologii istotny postęp dokonuje się dzięki immu-
noterapii. A  medycyna precyzyjna rodzi nadzieję na to, 
że będziemy mogli decydować, który pacjent powinien 
otrzymać konkretne leki i w jakiej kolejności. 

Rozmawiała Urszula Piasecka

Prof. manoj monga, dyREKTOR	OddZiAŁU	
ENdOUROLOgii	i KAMiCy	MOCZOWEJ	
(ENdOUROLOgy	ANd	STONE	diSEASE)	
W CLEVELANd	CLiNiC	(OHiO,	USA)

Opieka	
urologiczna	
w Stanach	
Zjednoczonych

gość 
49. kongresu Ptu
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15:35 -16:50  główna sala obrad (audytorium)
   WSPÓLNA SESJA AMERYKAŃSKIEGO 

I POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
UROLOGICZNEGO

  Endourologia 
  Prowadzenie: prof. Manoj Monga
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Jakie są najczęstsze schorzenia urologiczne, 
z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza 
w Anglii? 

Zaliczyłbym tu infekcje dróg moczowych oraz krwio-
mocz, wymagający dalszej diagnostyki. 

Jak zorganizowana jest w Anglii opieka 
medyczna nad pacjentami z chorobami 
urologicznymi? 

W  ponad 95 proc. przypadków pacjenci z  choroba-
mi urologicznymi mają zapewnioną opiekę w  ramach 
Państwowej Służby Zdrowia (National Health Service, 
NHS). Jest ona bezpłatna. Ale niektórzy pacjenci korzy-
stają z prywatnej opieki medycznej. 

Kto zajmuje się koordynacją opieki nad chorymi 
na nowotwory układu moczowo-płciowego?  

Operacje chirurgiczne u  pacjentów z  nowotworami 
urologicznymi są przeprowadzane w  wybranych cen-
trach medycznych. Każde takie centrum przypada na 
populację ok. 2,5 mln pacjentów. Terapie onkologicz-
ne stosują specjaliści z zakresu onkologii klinicznej, ale 
każdy chory jest konsultowany przez wielodyscypli-
narny zespół pod przewodnictwem urologa i wówczas 
nakreśla się plan jego leczenia. Tylko ci urolodzy, któ-
rzy zajmują się uroonkologią, mogą leczyć pacjentów 
z tymi nowotworami oraz podejmować decyzje odno-
śnie do planu ich leczenia. 

Czy pacjenci z chorobami urologicznymi, w tym 
z nowotworami układu moczowo-płciowego, 
mają dostęp do najbardziej innowacyjnych 
leków? Jak szybko po rejestracji przez 

Europejską Agencję Leków mogą zacząć z nich 
korzystać? 

Zazwyczaj terapie stają się dostępne szybko po za-
aprobowaniu przez EMA, choć oczywiście w  pewnym 
stopniu zależy to od kosztów terapii. 

Jeśli miałby Pan wymienić najważniejsze 
problemy, z jakimi mierzy się opieka urologiczna 
w Anglii, to co by to było?

Na pewno problem z personelem – mamy niedobór pie-
lęgniarek i lekarzy specjalistów, ale też problemy z odpo-
wiednimi nakładami finansowymi oraz ilością pracy. 

Z którymi z najnowszych leków w dziedzinie 
urologii/uroonkologii wiąże Pan obecnie 
największe nadzieje? 

Moim zdaniem najbardziej obiecującymi są leki z  za-
kresu immunoterapii.

Rozmawiała Urszula Piasecka

Prof. chriStoPher chaPPle, 
SEKRETARZ	gENERALNy	EUROPEJSKiEgO	

TOWARZySTWA	UROLOgiCZNEgO	
(EUROPEAN	ASSOCiATiON	OF	UROLOgy),	

SPECJALiSTA	UROLOg	W SHEFFiELd	
TEACHiNg	HOSPiTALS	NHS	

FOUNdATiON	TRUST	

Opieka	
urologiczna	

w Anglii

gość 
49. kongresu Ptu
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14:30-15:30 główna sala obrad (audytorium)
   3. WSPÓLNA SESJA EUROPEJSKIEGO 

I POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
UROLOGICZNEGO

  Urologia czynnościowa 
   Prowadzenie: prof. Christopher 

Chapple, prof. Francesco Cruz

14:50-15:10 prof. Christopher Chapple
   Podstawy farmakologiczne leczenia 
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Polscy urolodzy są doskonale 
rozpoznawani na tle Europy 
i świata. Obecnie nie ma już 

różnic, jeśli chodzi o dostęp 
do najnowszych technologii 

laserowych, endoskopowych 
i robotycznych.

 Jeżeli zaś chodzi o kształcenie 
urologów i ich wiedzę, to polska 

urologia jest na poziomie 
europejskim, a być może 

nawet go przewyższa.
Prof. Piotr Chłosta

Urologia 2019
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Prof. Piotr 
Chłosta, kierownik 
Katedry i Kliniki Urologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, prezes Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego 

od 2015 r., w latach 2008-
2015 przewodniczący Sekcji 

Endourologii PTU. Jest 
członkiem wielu towarzystw 
naukowych, m.in. European 

Association of Urology (EAU), 
Association of Academic 

European Urologists (AAEU), 
Section of Urooncology of 

the European Assciation of 
Urology (ESOU), American 

Urological Association 
(AUA), a od 2014 roku 

Royal College of Surgeons 
(FRCS[Glasg]). Członek 

honorowy urologicznych 
towarzystw naukowych 
na Słowacji i Węgrzech, 

a także New York Section 
of American Urological 

Association. Doktor honoris 
causa Uniwersytetu im. 
Ignacego Semmelweisa 

w Budapeszcie. Jest twórcą 
i dyrektorem programowym 

Festiwalu kultURO, corocznej, 
międzynarodowej imprezy 

odbywającej się w Krakowie,  
propagującej profilaktykę 

w dziedzinie chorób układu 
moczowego.

urologia
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Jak polska urologia i uroonkologia plasuje się 
na tle Europy? Co pozytywnego wydarzyło się 
w ostatnich latach?

Polska urologia dziś dorównuje europejskiej, a jej rozwój 
jest bardzo dynamiczny. Polscy urolodzy są doskona-
le rozpoznawani na tle Europy i świata. Obecnie nie ma 
już różnic, jeśli chodzi o dostęp do najnowszych techno-
logii laserowych, endoskopowych i robotycznych. Jeżeli 
zaś chodzi o kształcenie urologów i ich wiedzę, to polska 
urologia jest na poziomie europejskim, a być może na-
wet go przewyższa.
 Dwa lata temu obchodziliśmy 20-lecie wprowadze-
nia dla polskich urologów europejskiego egzaminu spe-
cjalizacyjnego, który w Polsce jest egzaminem wyjścio-
wym i obowiązkowym. Polskie Towarzystwo Urologiczne 
jest jedyną instytucją, która go prowadzi. Ma on formę 
egzaminu narodowego, jest ekstremalnie trudny. Presti-
żowy tytuł, który oferuje swoim adeptom: FEBU (Fellow 
of the European Board of Urology) jest czymś w rodzaju 
mark of excellence – stopnia doskonałości. Stanowi on 
o unikalności naszej specjalizacji w stosunku do innych. 
Jestem z tego bardzo dumny, a także z tego, że wyniki 
grupy polskiej są takie same, a niekiedy nawet przewyż-
szają wyniki grupy europejskiej. Przyszłość polskiej uro-
logii widzę optymistycznie.  

Niedawno PTU wraz z konsultantem krajowym 
w dziedzinie urologii opracowało trzy programy 
opieki koordynowanej, które mają wejść w życie 
w formie pilotażu. Dlaczego tak ważne jest ich 
wdrożenie? 

Opracowaliśmy programy pilotażowe dotyczące opie-
ki nad chorymi z rakiem pęcherza moczowego, pro-
staty, nerki. Z niecierpliwością czekamy na ich wdroże-
nie. Spotkały się one z przychylnością zarówno prezesa 
NFZ, jak i komisji sejmowych. Podstawą tych progra-
mów jest to, że urolog jest „lekarzem pierwszego kon-

taktu”, koordynatorem pacjentów z tymi schorzenia-
mi. Wykonywanie zabiegów leczniczych przez urologów 
dysponujących możliwością stosowania nowoczesnych 
technik jest w stanie poprawić wyniki leczenia tej gru-
py chorych.

Jakie będą korzyści dla pacjentów z wdrożenia 
tych programów?

Urolog, który ma możliwość zagwarantowania chore-
mu kompleksowej opieki, przeprowadzenia operacji za 
pomocą nowoczesnych technik, jest w stanie poprawić 
wyniki leczenia pacjentów z chorobami pęcherza mo-
czowego, nerki, gruczołu krokowego. Leczenie 80 proc. 
pacjentów z nowo wykrytym rakiem układu moczowe-
go powinno być prowadzone przez urologów, ponieważ 
nowotwór jest wykrywany i leczony w postaci ograniczo-
nej do narządu. Wczesne rozpoznanie chorób daje szan-
sę na zastosowanie mniej inwazyjnego leczenia. Dzięki 
temu można uzyskać lepsze wyniki onkologiczne i czyn-
nościowe. Ważne jest też zagwarantowanie długotermi-
nowej kontroli specjalistycznej. Taka opieka przełoży się 
na dłuższe przeżycia chorych. 
 Choroby urologiczne, w tym choroby nowotworowe 
wywodzące się z układu moczowego, wykazują ścisłą li-
niową zależność z wiekiem. Obserwujemy systematycz-
ne starzenie się populacji, dlatego nie mam wątpliwo-
ści, że w niedalekiej przyszłości urolog może być urolog 
będzie lekarzem każdej kobiety i każdego mężczyzny. 
Jednak urologia to nie tylko uroonkologia. Urolodzy od-
powiadają także za chirurgiczne leczenie chorych na ka-
micę moczową, za leczenie zaburzeń czynnościowych 
układu moczowego, m.in. za nietrzymanie moczu – za-
równo u kobiet, jak i mężczyzn.

W ostatnich latach w urologii bardzo rozwijają 
się nowoczesne techniki małoinwazyjnego 
leczenia. Jak wygląda do nich dostęp w Polsce?

Przyszłość polskiej urologii 
widzę	optymistycznie	

Z Prof. Piotrem chłoStą,	PREZESEM	POLSKiEgO	TOWARZySTWA	
UROLOgiCZNEgO,	ROZMAWiA	KATARZyNA	PiNKOSZ.	

urologia
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W Polsce dysponujemy wszystkimi możliwościami – od 
klasycznego leczenia operacyjnego poprzez laparosko-
powe aż do robotycznego, które na razie jest dostępne 
w warunkach komercyjnych. 

W wielu krajach bardzo mocno rozwija się 
chirurgia robotowa. Takie zabiegi powinny być 
refundowane? Ich wyniki są porównywalne do 
klasycznych operacji laparoskopowych, czy są 
lepsze?

Jestem za powszechną możliwością stosowania tech-
nik, które zmniejszają inwazyjność operacji, pozwalają na 
osiągnięcie lepszych wyników onkologicznych i czynno-
ściowych. U podstaw możliwości wdrożenia systemów 
robotycznych w Polsce leży odpowiednia wycena tego 
typu procedur.  Niestety, na razie jest ona zbyt niska.
 Zastosowanie minimalnie inwazyjnych technik ope-
racyjnych pozwala na skrócenie czasu hospitalizacji pa-
cjenta, zmniejszenie zużycia leków przeciwbólowych, 
zmniejszenie ryzyka utraty krwi i konieczności wykona-
nia transfuzji. Pacjent może szybciej wrócić do aktywno-
ści życiowej i zawodowej. Znaczna część chorych, którzy 
mają małoinwazyjne operacje, nie przebywa potem na 
długich zwolnieniach lekarskich, tylko wraca do pracy. 
Dla niektórych chorych, zwłaszcza kobiet, duże znacze-
nie ma efekt kosmetyczny po operacji.
 Dla menedżera możliwość przeprowadzania ope-
racji robotycznych oznacza też wzrost prestiżu ośrod-
ka. Dla urologów to kolejna szansa na umocowanie się 
w gronie liderów nowoczesnych technologii w medycy-
nie. Chirurgia małoinwazyjna – laparoskopia lub laparo-
skopia z asystą robota – to synonimy ewolucji w dzisiej-
szych czasach. Nie ma od tego odwrotu. 

Co powinno się poprawić w polskiej urologii? 
Przede wszystkim wycena procedur. Trudno dziwić się 
menedżerom, że nie chcą inwestować w drogi sprzęt, je-
żeli wyceny procedur są tak niskie. Działalność lecznicza, 
naukowa, ale też dydaktyczna jest dziś związana z ko-
niecznością posiadania sprzętu najnowszej generacji, 
ponieważ urologia jest dziedziną opartą na urotechnolo-
gii. Posiadanie tego sprzętu, jeżeli nie ma odpowiednich 
wycen, może spowodować ryzyko generowania długów. 
Niemal wszystkie jednostki akademickie w Polsce są już 
zadłużone. Patrzę na to ze smutkiem. Jeśli coś się nie 
opłaca, to jest likwidowane. A nie wyobrażam sobie likwi-
dacji urologii, bo to byłby powrót do średniowiecza. 

W niektórych specjalnościach brakuje chętnych. 
A jeśli chodzi o urologię – młodzi lekarze chcą się 
kształcić w tej specjalności?

Być może w innych specjalizacjach jest problem, w urolo-
gii – nie. Jest to spowodowane systemem szkolenia, jego 
atrakcyjnością, możliwością uzyskania bardzo prestiżo-

wego tytułu FEBU. Jednak nie tylko system szkoleń jest 
istotny: ważne jest też piękno specjalizacji urologicznej. 

Co stanowi o pięknie urologii?
Nerka jest najelegantszym narządem w naszym organi-
zmie. Viscus elegantissimum – tak powiedział Galen. Nie 
tylko nerka, ale także moczowód, gruczoł krokowy. Dru-
ga rzecz, która decyduje o pięknie tej specjalizacji, to 
niezwykła delikatność, wręcz subtelność chirurgii urolo-
gicznej. Jest to spowodowane trudnością w dostępie do 
wielu narządów, co wymaga od urologa niezwykłej precy-
zji, bardzo rozważnego i spokojnego operowania. Dzięki 
temu odnajdują się w tej dyscyplinie zarówno osoby lu-
biące przeprowadzać operacje klasyczne, jak i lekarze, 
którzy wolą operacje laparoskopowe bądź laparoskopo-
we z asystą robota. A warto podkreślić, że w 90 proc. ro-
botyka chirurgiczna ma zastosowanie w chorobach uro-
logicznych.
 Kolejna rzecz to endourologia, czyli leczenie niepra-
widłowości układu moczowego metodą endoskopową, 
z wykorzystaniem naturalnych otworów ciała i dotarcie do 
każdego piętra układu kielichowo-miedniczkowego. Jesz-
cze inną dziedziną jest urologia czynnościowa – leczenie 
nieprawidłowości i zaburzeń związanych z wydalaniem 
moczu; operacje rekonstrukcyjne, naprawcze. Warto też 
podkreślić to, że urolodzy mają możliwość stosowania 
farmakoterapii, także w programach lekowych. Jak widać, 
urologia jest bardzo szeroką specjalizacją i właśnie to sta-
nowi o jej atrakcyjności. W moim przekonaniu to eleganc-
ka i atrakcyjna dziedzina wiedzy. Sam często podkreślam, 
że zostałem zarażony wirusem urologicznym i… nie chcę 
go się pozbyć. Tak jest już od 30 lat.

A co skłoniło Pana do zajęcia się urologią?
Po pierwsze piękno i atrakcyjność tej specjalizacji. Po dru-
gie – moi nauczyciele. Nie mogę nie wspomnieć o prof. 
Andrzeju Borówce, moim mentorze i nauczycielu, jednym 
z najwybitniejszych urologów na świecie, znakomitym chi-
rurgu, a przede wszystkim wielkim naukowcu i fantastycz-
nym człowieku, wieloletnim prezesie Polskiego Towarzy-
stwa Urologicznego. Profesor nie był moim pierwszym 
szefem; zacząłem zdobywać szlify urologiczne począt-
kowo jako wolontariusz, a potem jako młodszy asystent 
w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu. Właśnie 
tam spotkałem grupę bardzo doświadczonych urologów, 
którzy systematycznie pokazywali mi piękno tej specjaliza-
cji, tam założyłem swój pierwszy szew chirurgiczny. Jednak 
wypłynięcie na szerokie wody urologii umożliwił mi mój 
mentor i nauczyciel – prof. Andrzej Borówka.
 Urologia jest ważną częścią mojego życia; jestem 
szczęśliwy i dumny z tego, że jestem urologiem. Jestem 
też dumny z tego, że w PTU mogę pracować z innymi 
lekarzami tej specjalności, dla których urologia jest tak 
samo ważna jak dla mnie. 

urologia
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Jak ocenia Pan stan polskiej urologii AD 2019?
Zacznę optymistycznie: urologia odgrywa ważną rolę 
w systemie ochrony zdrowia. W ok. 130 oddziałach i kli-
nikach urologicznych w  Polsce leczonych jest operacyj-
nie ponad 240 tys. chorych, z czego ponad 70 tys. na no-
wotwory złośliwe: nerki, pęcherza, prostaty, jądra, prącia, 
górnych dróg moczowych i  przestrzeni zaotrzewnowej, 

które opisane są w postaci 9 rozpoznań nowotworowych 
(C60-68) w katalogu ICD-10.
 Łącznie nowotwory urologiczne stanowią aż 23 proc. 
wszystkich nowotworów w Polsce (!). W tym obszarze wy-
konuje się blisko 7000 operacji z powodu guza nerki, ok. 
1300 operacji radykalnego wycięcia pęcherza moczowe-
go z powodu raka oraz ponad 25 tys. zabiegów wycięcia 

Urologia 
może zmienić losy 

chorych onkologicznych
ROZMOWA	Z dr. hab. n. med. arturem a. antoniewicZem, 

KONSULTANTEM	KRAJOWyM	W dZiEdZiNiE	UROLOgii.

fot. toMASZ ADAMASZEK
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endoskopowego guza pęcherza moczowego (TURBT). 
Obserwujemy znaczący wzrost liczby chorych opero-
wanych radykalnie z powodu raka stercza ograniczone-
go do narządu metodą laparoskopowej prostatektomii: 
w ten sposób jest już leczonych rocznie blisko 6000 męż-
czyzn. Liczba prostatektomii radykalnych stale rośnie, co 
koreluje z  danymi z  krajów zachodnich. Jest to najczę-
ściej stosowana w Polsce metoda leczenia radykalnego 
raka prostaty. Spodziewany jest dalszy wzrost liczby cho-
rych operowanych radykalnie, spośród których znaczą-
cy odsetek (blisko 70 proc.) to chorzy trwale wyleczeni. 
Odsetek ten w krajach rozwiniętych sięga 90 proc.: jest 
to zatem metoda bardzo skuteczna. Wzrasta ponadto 
odsetek operacji laparoskopowych w  urologii, w  ostat-
nim 5-leciu od 11 proc. do 21 proc. Daleko nam jeszcze 
do krajów zachodnich, w których wynosi on 70-80 proc., 
a w niektórych ośrodkach nawet 90-100 proc.

Operacje laparoskopowe, w tym operacje 
z użyciem robota chirurgicznego da Vinci, 
stały się standardem w urologii w krajach 
rozwiniętych. A w Polsce?

Oczekujemy na decyzję ministra zdrowia na temat po-
stulowanego przez nas włączenia prostatektomii roboto-
wej (RALP) do listy świadczeń gwarantowanych. Bez wąt-
pienia byłby to ogromny postęp w urologii onkologicznej.
 Poza onkologią urologia obejmuje szereg rozpo-
znań zaburzeń i  chorób układu moczowo-płciowego 
zawartych w katalogu ICD-10 pod numerami N20-N51. 
Od lat stoimy dobrze w obszarze endourologii, to zna-
czy metod leczenia minimalnie inwazyjnego kamicy mo-
czowej (ESWL, URS i PCNL) i łagodnego rozrostu stercza 
(TURP). Znacząco wzrasta liczba badań urodynamicz-
nych oraz liczba implantacji sztucznego zwieracza mo-
czowego.
 W  Polsce czynnych zawodowo jest około 1300 
urologów, z  czego blisko 700 zdało europejski egza-
min specjalizacyjny z  urologii (Fellow of European Bo-
rad of Urology), co nie zmienia faktu, iż „gęstość uro-
logów” w Polsce należy do najniższych w Europie i nie 
zmienia się od wielu lat. Określenie zapotrzebowania 
na urologów na przyszłość to jedno z  kluczowych za-
dań strategicznych resortu zdrowia. Trzeba o  tym my-
śleć z wyprzedzeniem, gdyż wyszkolenie specjalisty trwa 
minimum 6-10 lat, stad ewentualny wzrost liczby urolo-
gów może nastąpić najwcześniej po upływie tego cza-
su i  z  pewnością nie będzie lawinowy. Żeby osiągnąć 
wskaźniki krajów europejskich, powinno w Polsce pra-
cować ok. 2000 specjalistów. Obecnie w Polsce kształ-
ci się w urologii ponad 360 rezydentów. Są zatem prze-
słanki do pozytywnej oceny funkcjonowania urologii 
w  systemie ochrony zdrowia, co nie zmienia faktu, że 
oddziały urologiczne w większości przypadków boryka-
ją się z poważnymi trudnościami finansowymi, są defi-

cytowe dla świadczeniodawców, nie mogą inwestować 
w nowoczesny sprzęt i wprowadzać nowych metod le-
czenia, takich jak np. cystoskopia giętka, biopsja fuzyjna 
czy endoskopia nerki (ang. RIRS). Z oceny stanu urologii, 
która jest jednym z  obowiązków konsultanta krajowe-
go, wynikają kierunki proponowanych zmian, co stanowi 
cel moich działań – nawiasem mówiąc, bardzo trudnych 
m.in. z powodu braku wystarczającego wsparcia admi-
nistracyjnego. 
 Generalnie widzę poprawę, jeśli chodzi o stan uro-
logii w Polsce. Pojawiły się dostępne on-line mapy po-
trzeb zdrowotnych, dzięki którym można sprawdzić, 
ile każdy oddział przeprowadza zabiegów. To począ-
tek myślenia systemowego, czas znaczących zmian 
w  polu urologii, zmian idących z  duchem czasu. Wy-
starczy już tylko ugruntować myślenie, że chirurg powi-
nien otrzymywać wynagrodzenie w  istotny sposób po-
wiązane z wykonywanymi procedurami, co pozwoliłoby 
w  sposób sprawiedliwy uplasować urologa (podobnie 
jak w USA i Europie) w czołówce najbardziej dochodo-
wych specjalności lekarskich. Jestem absolutnie przeko-
nany, że urolodzy swoim wyszkoleniem, umiejętnościa-
mi, a przede wszystkim skutecznością działania na takie 
„uprzywilejowane” miejsce zasługują.

Jakie konkretne zmiany sugeruje Pan w leczeniu 
nowotworów urologicznych?

Zasadnicze dla mnie jest przypisanie kluczowej roli 
urologa w  diagnostyce i  leczeniu nowotworów układu 
moczowo-płciowego. Dla  każdego konkretnego typu 
nowotworu należałoby tworzyć programy opieki kom-
pleksowej przesuwające akcent na profilaktykę, wcze-
sne rozpoznanie i  nowoczesne metody chirurgiczne-
go leczenia radykalnego. W raku pęcherza moczowego 
profilaktyka to przede wszystkim wiedza, że jeśli pojawi 
się krwiomocz, to nie można czekać, tylko trzeba iść do 
lekarza. Lekarz pierwszego kontaktu powinien pomy-
śleć, że to może być nowotwór, zlecić lub samodzielnie 
wykonać USG jamy brzusznej oraz skierować chorego 
do urologa. Urolog, dysponując m.in. cystoskopem gięt-
kim, dostępem do diagnostyki obrazowej i patomorfo-
logicznej (cytologia osadu moczu), musi jak najwcześniej 
wkroczyć z  całościową koncepcją leczenia i  niezwłocz-
nie przystąpić do jej realizacji.
 W przypadku raka nerki profilaktyka to wykonywa-
nie USG jamy brzusznej. Coraz więcej osób wykonuje 
takie badania profilaktycznie, w  efekcie coraz częściej 
pojawiają się chorzy z guzem nerki o  średnicy poniżej 
2 cm ograniczonym do nerki (ang. small renal mass), co 
pozwala leczyć ich skutecznie chirurgicznie z zaoszczę-
dzeniem nerki. To ogromny postęp w  urologii, obser-
wowany również w Polsce. Niestety, obecnie dwukrot-
nie więcej chorych traci nerkę z powodu guza, niż ma ją 
zachowaną. 

urologia



4141

Dr haB. N. MED. artUr 
a. aNtoNiEWiCZ, FEBU, 
konsultant krajowy w dziedzinie 
urologii, kierownik Oddziału 
Urologii i Onkologii Urologicznej 
Międzyleskiego Szpitala 
Specjalistycznego w Warszawie, 
członek Krajowej Rady Onkologii, 
konsultant Instytutu Kardiologii 
w Warszawie

 W raku prostaty najważniejszym badaniem profilak-
tycznym jest oznaczenie stężenia PSA w  surowicy krwi, 
co pozwala na wykrycie nowotworu w najwcześniejszym 
stadium, kiedy można wyleczyć chorego, usuwając gru-
czoł krokowy chirurgicznie. Najwyższy czas, by powsta-
ły ośrodki kompetencji wyposażone w najnowocześniej-
szy sprzęt, aby leczyć chorych tak samo jak w  krajach 
europejskich. Jeśli to się uda, pojawi się znacznie więcej 
chorych trwale wyleczonych, bez konieczności dalszej 
kosztownej opieki onkologicznej. Na przykład w krajach 
zachodnich 5-letnie przeżycia w raku stercza ograniczo-
nym do narządu uzyskiwane w wyspecjalizowanych cen-
trach kompetencji (tzw. Prostate Cancer Unit) to aż 90 
proc. W Polsce brakuje wiarygodnych danych, ale można 
przyjąć, że odsetek wyleczeń sięga ok. 60-65 proc. Wielu 
chorych z rakiem niskiego ryzyka można bezpiecznie ob-
serwować bez konieczności podejmowania aktywnego 
leczenia. Trzeba propagować metodę aktywnego nadzo-
ru u takich chorych, naśladując wzorce z krajów ościen-
nych, np. w Szwecji tej metodzie poddawanych jest pra-
wie 30 proc. nowo rozpoznanych przypadków. Poprawa 
wyników leczenia onkologicznego w stanowi najważniej-
szy kierunek zmian na polu urologii.

Jakie są przyczyny tych różnic pomiędzy Polską 
a Europą? Czemu wyniki leczenia w Polsce 
odstają od europejskich, nie chorujemy przecież 
inaczej czy ciężej.

Wiele rzeczy jest tu ważnych. Przede wszystkim świa-
domość społeczna o konieczności kontrolowania stanu 
zdrowia. Mężczyzna musi mieć świadomość, że powinien 
badać się przynajmniej raz w roku. Są metody statystycz-
ne, które pozwalają określić, jakie jest prawdopodobień-
stwo wystąpienia nowotworu prostaty zależnie od stę-
żenia PSA wykrytego w badaniu pierwszorazowym. Jeśli 
u mężczyzny w wieku 40 lat poziom PSA wynosi mniej niż 
1,0 ng/ml, to znaczy, że następne badanie trzeba wyko-
nać za 8 lat. Podobnie w przypadku 60-latka, u którego 
stężenie PSA wynosi poniżej 2,0 ng/ml. Warto oznaczyć 

PSA po 40 r.ż. żeby wiedzieć, czy jest się po bezpiecz-
nej stronie. 
 Drugim elementem są różnice w  systemie opieki 
specjalistycznej. Musimy zmierzać do poprawy efektyw-
ności opieki ambulatoryjnej i ułatwić dostęp do specja-
listy urologa. Wiele musi się zmienić w  funkcjonowaniu 
poradni urologicznej, przed którą stoją zasadnicze zmia-
ny organizacyjne. W ambulatoryjnej opiece specjalistycz-
nej tkwi ogromny potencjał rozwoju. Jestem przekonany, 
że najbliższe lata przyniosą zmniejszenie liczby urolo-
gów „szpitalnych” na rzecz urologów „ambulatoryjnych” 
wykonujących samodzielnie m.in. cystoskopię, badania 
urodynamiczne, biopsje i inne małe zabiegi chirurgiczne, 
ale również wlewki dopęcherzowe i wiele innych zabie-
gów, co znacząco odciąży oddziały szpitalne, które będą 
się koncentrować na urologicznej pomocy doraźnej. Nie 
może być mowy o  wizytach u  specjalisty, których jedy-
nym celem jest wydanie recepty. 
 Postęp w urologii to wczesne wykrywanie, nowocze-
sna diagnostyka, techniki minimalnie inwazyjne, laparo-
skopia, roboty chirurgiczne. W tym obszarze dystans do 
krajów rozwiniętych sięga ok. 20 lat, jest więc wiele do 
nadrobienia. Wysokiej jakości sprzęt to kluczowa spra-
wa. Np. w leczeniu raka pęcherza potrzeby w Polsce to 
m.in. cystoskopia kontrolna wykonywana cystoskopem 
giętkim u osób, u których rozpoznano nowotwór; nowo-
czesne metody endoskopowe leczenia z użyciem terapii 
fotodynamicznej PDD, szeroko dostępna chemio- i  im-
munoterapia dopęcherzowa, ja także immunoterapia 
i  chemioterapia systemowa. Zapewnienie opieki kom-
pleksowej przez urologów będzie prowadzić, jak sądzę, 
do istotnej poprawy 5-letniego przeżycia u  chorych na 
najczęstsze nowotwory urologiczne. 

Te wszystkie nowoczesne metody diagnostyki 
i leczenia powinny być dostępne w jednym 
ośrodku?

Niekoniecznie. W  Danii czy Szwecji funkcjonuje system 
pod nazwą Centrum Raka (ang. Cancer Center), gdzie pra-
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cownicy administracyjni rozwiązują logistyczne proble-
my chorych na nowotwory. Pacjent zgłoszony do syste-
mu przez specjalistę urologa dostaje wiadomość, że ma 
się zgłosić – na przykład – do szpitala Karolinska w Sztok-
holmie danego dnia, gdzie zostanie poddany operacji ro-
botowej z powodu raka stercza; on sam nawet nie musi 
wychodzić z domu, żeby umówić się na wizytę. Sądzę, że 
to bardzo nowoczesna koncepcja rozwoju opieki onkolo-
gicznej w nowoczesnym społeczeństwie. W moim prze-
konaniu, warto podążać za tym wzorem. 

W ostatnim czasie środowisko urologów 
stworzyło programy koordynowanej opieki 
w raku pęcherza, nerki, prostaty. Są bliskie 
koncepcji cancer center?

Jestem przekonany, że tak. Projekty te wychodzą na-
przeciw takim rozwiązaniom, jednak nie sięgają aż tak 
wizjonersko, bo wszystkim wydaje się, że w Polsce to nie 
jest osiągalne. Na pewno warto by było w ramach naro-
dowej strategii onkologicznej powołać odpowiedniki dla 
regionalnych cancer centers do rozwiązywania proble-
mów logistycznych, by chory nie musiał chodzić od szpi-
tala do szpitala, od rejestracji do rejestracji.
 Walczymy o  upodmiotowienie urologii wśród dys-
cyplin, które mogą w  rzeczywisty sposób wpłynąć na 
losy chorych onkologicznych. Optymistyczne jest to, 
że jako urolodzy zaczynamy być słyszani, choć jeszcze 
nie jesteśmy słuchani. W środowisku decydentów uwa-
ża się, że istnieje konflikt interesów pomiędzy urologa-
mi a onkologami. To nieprawda. Wszyscy, którzy w co-
dziennej praktyce zajmujemy się urologią onkologiczną, 
mamy swoich stałych partnerów – onkologów, z którymi 
od wielu lat współpracujemy. Chcemy tworzyć ośrodki 
opieki skoordynowanej dla raka nerki, prostaty i pęche-
rza – koordynowane i prowadzone przez urologów ści-
śle współpracujących z onkologami i radioterapeutami. 
Nie ma tu mowy o jakimkolwiek konflikcie interesów. Są 
jednak istotne różnice w sposobie działania i, rzecz ja-
sna, w skuteczności leczenia.
 Obie dziedziny są w  tym kontekście nieporówny-
walne. Onkologia zajmuje się w  większości metodami 
leczenia paliatywnego, dotyczy chorych, u  których nie 
uzyskano trwałego wyleczenia, u  których choroba no-
wotworowa stopniowo się rozwija lub jest uogólniona. 
Onkologia urologiczna w rękach urologa to wysoka sku-
teczność radykalnego leczenia nowotworów, która na 
świecie już jest wysoka, a  w  Polsce można ją znaczą-
co poprawić. Tu właśnie tkwi prawdziwa wartość urolo-
gii. Urologię w Polsce można zmienić, tak jak środowi-
sku kardiologów udało się zmienić dramatyczny obraz 
opieki w zawale serca dzięki inwestycjom w kardiologię 
interwencyjną, w efekcie czego wyniki leczenia znacznie 
się poprawiły, równając do wskaźników europejskich, 
a nawet je przewyższając.

Czemu wybrał Pan urologię jako specjalizację?
Właśnie dlatego, że urologia jest wyjątkową dziedziną, 
bez wątpienia jedyna w swoim rodzaju. W urologii jest 
wielka chirurgia – popatrzmy np. na operację czopa 
raka nerki wrastającego do serca: taką operację prze-
prowadza urolog, oczywiście może to zrobić wspólnie 
z  kardiochirurgiem, jednak jest to operacja urologicz-
na, nota bene niebędąca przedmiotem wyceny wśród 
procedur urologicznych refundowanych przez NFZ. 
Z  drugiej strony, urologia bazuje na chirurgii minimal-
nie inwazyjnej, wideochirurgii, endourologii, endosko-
pii i  przede wszystkim na laparoskopii. To awangar-
da wszystkich dziedzin zabiegowych, w tym awangarda 
technologiczna. Urologia zapewnia ponadto bliski kon-
takt z chorym. Piękno urologii to jej niezwykła skutecz-
ność, bezpieczeństwo i wszechstronność. 

Jako konsultant krajowy: jakie dziś widziałby 
Pan najpilniejsze wyzwania dla urologii 
w Polsce?

Celem strategicznym jest określenie przyszłości urolo-
gii w  rozwiniętym systemie ochrony zdrowia. Sądzę, że 
tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków onkologii uro-
logicznej, centrów leczenia kamicy moczowej i ośrodków 
urologii czynnościowej pozwoli skutecznie optymalizo-
wać przebieg leczenia większości potrzebujących i  mo-
nitorować wyniki leczenia. Nieliczne regionalne oddziały 
urologiczne będą skupione na realizowaniu pomocy do-
raźnej i wykonywaniu średnich zabiegów urologicznych. 
Małe zabiegi i nadzór nad chorymi urologicznymi przej-
mie rozwinięta opieka ambulatoryjna. 
 Wśród zadań pierwszoplanowych wymieniłbym włą-
czenie endoskopii przezcewkowej nerki (RIRS), cysto-
skopii giętkiej oraz biopsji fuzyjnej do koszyka świad-
czeń gwarantowanych. Trzeba przeprowadzić rzetelną 
wycenę większości procedur urologicznych: operacji 
czopa nowotworowego raka nerki wrastającego do żyły 
głównej dolnej czy wlewki z chemioterapeutyku w uzu-
pełnieniu do procedury elektroresekcji przezcewkowej 
guza pęcherza moczowego TURBT. Trzeba wprowadzić 
refundację procedury shuntu nerkowo-pęcherzowego 
dla wybranych chorych, dopuścić sumowanie procedur 
w  uzasadnionych wypadkach, rozszerzać dostępność 
programów lekowych dla urologów – obecnie dotyczy 
to leczenia raka stercza opornego na kastrację (abira-
teron i enzalutamid), jak również wybranych form che-
mioterapii. Rzetelna wycena procedur urologicznych 
winna preferować finansowo stosowanie laparoskopii 
i metod minimalnie inwazyjnych o wysokiej skuteczno-
ści i minimalnym ryzyku powikłań. Gdyby udało się zre-
alizować te najpilniejsze postulaty, czułbym się spełnio-
ny w  trudnej roli konsultanta krajowego w  dziedzinie 
urologii. 

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Zostało udowodnione, że model koordynowa-
nej opieki jest najbardziej skuteczny, a  tym 
samym najlepszy dla pacjenta. Efekty leczenia 
są najlepsze, gdy jedna instytucja zorganizu-
je i  skoordynuje wszystkie dostępne metody 

leczenia w danej chorobie. Model kompleksowej opieki 
nad pacjentem z  nowotworem nerki to trzeci program 
kompleksowej opieki stworzony przez środowisko urolo-
gów: po modelu opieki nad chorymi z rakiem pęcherza 
moczowego i  rakiem prostaty. Wszystkie trzy programy 
mają duże znaczenie epidemiologiczne, dotykają dużej 
liczby osób.
 W pierwszej kolejności należy zająć się właśnie cho-
robami występującymi często, aczkolwiek każdy z mode-
li opieki koordynowanej ma swoje znaczenie. Bardzo się 
cieszę, że ten problem został zauważony przez Polskie 
Towarzystwo Urologiczne, a  także fundację, która orga-
nizowała stworzenie tych raportów opartych na dużych 
bazach danych. Raporty zawierają konkretne wskazówki, 
które warto zastosować. Obecnie NFZ może samodziel-
nie, bez udziału Ministerstwa Zdrowia, tworzyć projekty 
pilotażowe. W budżecie NFZ zostały zapisane na to duże 
pieniądze.
 Ostatnie zapowiedzi ministra zdrowia o  kolejnym 
zwiększeniu budżetu NFZ w tym roku pozwalają sądzić, 
że być może przekroczy się magiczną granicę 100 mld zł. 
Życzyłbym sobie, aby część tych pieniędzy była przezna-
czona właśnie na finansowanie programów pilotażowych 
różnych modeli opieki koordynowanej. Wszystko wska-

zuje na to, że właśnie taki zaproponowany model popra-
wi skuteczność leczenia, czyli przede wszystkim zwiększy 
wczesną wykrywalność chorób nowotworowych, prze-
dłuży czas życia pacjentów dotkniętych chorobą nowo-
tworową i poprawi jego jakość.
 Programy koordynowanej opieki dla pacjentów 
z konkretnymi schorzeniami onkologicznymi nie kłócą 
się z pilotażem sieci onkologicznej. W przestrzeni pu-
blicznej mówi się mniej oficjalnie, wręcz jako zarzut, 
że NFZ chce robić inny pilotaż niż Ministerstwo Zdro-
wia. Uważam, że dzięki temu będzie można porównać 
efekty tych dwóch działań. Założenia Narodowej Sie-
ci Onkologicznej są przyjęte, szczegóły opracowywa-
ne. Efekty poznamy za 2-3 lata. Nie można kazać pa-
cjentom tak długo czekać i wprowadzać kolejny pilotaż 
dopiero, gdy okaże się, że dotychczas prowadzony nie 
dał w pełni oczekiwanych efektów. Dziś mamy szansę 
bez kolizji prowadzić dwa pilotaże. Można wybrać do 
opieki koordynowanej w  onkologii urologicznej takie 
jednostki, które nie znajdują się na terenie tych woje-
wództw, gdzie wdrożony jest pilotaż stworzony przez 
ministerstwo.
 Sytuacja w  onkologii musi się poprawić. To ideal-
ny moment, żeby porównać efekty dwóch niewchodzą-
cych sobie w drogę pilotaży. Nie traktujmy ich jako kon-
kurencji. Najważniejszy jest pacjent. Wszystkie instytucje 
ochrony zdrowia są powołane, aby poprawić efektyw-
ność leczenia i bezpieczeństwo pacjenta. Ale zobaczymy, 
co z tego wyjdzie. (kp)

marek tombarkiewicZ,	dyREKTOR	NAROdOWEgO	iNSTyTUTU	gERiATRii,	
REUMATOLOgii	i REHABiLiTACJi	W WARSZAWiE,	

WiCEMiNiSTER	ZdROWiA	W LATACH	2016-18

KOORDyNOWANA	OPIEKA	W UROLOGII

Nie	bójmy	się	dwóch pilotaży
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Liczymy na to, że od jesieni 2019 r., zgodnie z za-
powiedzią prezesa NFZ Andrzeja Jacyny, w kilku 
ośrodkach urologicznych w kraju zostaną wdro-
żone programy pilotażowe dotyczące komplek-

sowej opieki nad chorymi na raka gruczołu krokowego, 
raka pęcherza moczowego i raka nerki. Będą one finan-
sowane ze środków NFZ. Mamy nadzieję, że po zakoń-
czeniu programu pilotażowego dojdzie do wdrożenia 
tego modelu opieki w całym kraju. 

rak grucZołu krokowego
Zapadalność na raka gruczołu krokowego systematycz-
nie wzrasta; dynamika wzrostu zachorowań na ten typ 
nowotworu będzie najwyższa w najbliższych 15 latach 
spośród wszystkich nowotworów w Polsce. Szacuje się, 
że w 2029 roku nastąpi blisko 30-procentowy wzrost 
zapadalności w porównaniu z rokiem 2016. Stąd ko-
nieczność pilnego wprowadzania zmian organizacyjno-
-finansowych w opiece nad pacjentami, które przyczy-
nią się do poprawy jakości i skuteczności leczenia. Jest 
to zgodne z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, która 
w dokumencie z marca 2018 roku „Dostępność i efekty 
leczenia nowotworów” wymienia m.in. zapewnienie do-
stępu do kompleksowego leczenia onkologicznego wy-
sokiej jakości.
 Kompleksowa opieka specjalistyczna nad chorym 
na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego to szansa 

na obniżenie odsetka śmiertelności odległej i na przy-
wrócenie zdolności do pracy u części pacjentów. Wizja 
modelu KOS-NZGK została przedstawiona w raporcie 
„Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – rekomen-
dacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem” 
w grudniu 2018 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Ze-
społu ds. Praw Pacjentów. 
 Ośrodkiem koordynującym kompleksową opiekę 
nad pacjentem z nowotworem pęcherza moczowe-
go ma być szpital posiadający oddział urologiczny 
i przyszpitalną poradnię urologiczną. Przy takich pla-
cówkach powinny być zorganizowane ośrodki che-
mio- i radioterapii leczące ten typ nowotworu. Ośrodek 
koordynujący będzie odpowiadać za organizację i nad-
zorowanie wszystkich działań związanych z opieką nad 
pacjentem w ramach hospitalizacji oraz w kolejnych 12 
miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Działania te będą 
obejmowały: diagnostykę (także endoskopową), lecze-
nie zachowawcze i zabiegowe (w tym wykonanie proce-
dury radykalnej prostatektomii), zapewnienie dostępu 
do ewentualnego leczenia obejmującego radioterapię i/
lub chemioterapię, dostęp do programu lekowego ,,Le-
czenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowe-
go”, zapewnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
i rehabilitacji w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia reali-
zacji świadczenia, edukację pacjenta dotyczącą stylu ży-
cia, czynników ryzyka. 

Prof. Piotr chłoSta,	KiEROWNiK	KATEdRy	i	KLiNiKi	UROLOgii	UNiWERSyTETU	
JAgiELLOŃSKiEgO	W	KRAKOWiE,	PREZES	POLSKiEgO	TOWARZySTWA	UROLOgiCZNEgO

Pęcherz, nerka, prostata 
–	dlaczego	opieka	koordynowana?

Aż 80 proc. pacjentów urologicznych stanowią chorzy na raka. Specjalista narządowy, jakim jest 
urolog, uzyskuje lepsze wyniki leczenia chorych dotkniętych nowotworem. Dysponuje nie tylko 

pełnym spektrum metod diagnostycznych, ale także potencjałem chirurgicznym umożliwiającym 
pełne wyleczenie większości chorych, a u pozostałych chorych przedłużenie życia.

fOT.	EWA	LUBASZKA
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 Leczenie pacjenta w ramach KOS-NZGK ma 
przebiegać zgodnie z indywidualnym planem opra-
cowanym w ośrodku koordynującym po odbyciu 
konsylium z udziałem specjalistów z dziedziny uro-
logii, onkologii klinicznej, radioterapii i rehabilitacji 
medycznej. 
 Konieczne jest opracowanie przez PTU kryteriów, 
jakie powinny spełniać specjalistyczne ośrodki leczenia 
raka gruczołu krokowego, dokonanie wyceny prostatek-
tomii radykalnej przy użyciu robota medycznego, usta-
lenie wskazań klinicznych do stosowania tej procedury, 
wprowadzenie, jako nowego świadczenia gwarantowa-
nego, procedury „biopsja fuzyjna gruczołu krokowego 
pod kontrolą obrazu TRUS i MRI”. Konieczne jest też 
utworzenie Krajowego Rejestru Nowotworu Złośliwego 
Gruczołu Krokowego. 

PĘcherZ mocZowy
Rak pęcherza moczowego jest piątym pod względem 
częstości występowania, a drugim (po raku prostaty) 
nowotworem urologicznym. Co roku jest on rozpozna-
wany u 8,2 tys. osób. Zgodnie z prognozami, w ciągu 
najbliższych 10 lat liczba nowych zachorowań na ten 
nowotwór gwałtownie wzrośnie i w 2029 r. wyniesie 
11,5 tys. Leczenie tego nowotworu powinno przebie-
gać pod kontrolą lekarza urologa. Wdrożenie komplek-
sowej opieki specjalistycznej nad pacjentem z nowo-
tworem pęcherza moczowego (KOS-NPM) zmniejszy 
śmiertelność wśród chorych, obniży ryzyko powikłań po 
terapii. Raport „Nowotwór pęcherza moczowego. Reko-
mendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjen-
tem” – efekt współpracy konsultanta krajowego w dzie-
dzinie urologii, Polskiego Towarzystwa Urologicznego 
oraz Fundacji Eksperci dla Zdrowia – został przedsta-
wiony w lipcu 2018 r. na posiedzeniu Parlamentarnego 
Zespołu ds. Praw Pacjentów.
 Model KOS-NPM kładzie nacisk na zaangażowa-
nie środowiska urologów we wdrażanie założeń opieki 
kompleksowej. Ośrodkiem koordynującym opiekę nad 
pacjentem z rakiem pęcherza moczowego ma być od-
dział urologii z poradnią przyszpitalną, który ma duże 
doświadczenie w wykonywaniu procedur i operacji 
związanych z leczeniem tego nowotworu. To klucz, by 
poprawić jakość i skuteczność leczenia chorych, a w 
rezultacie doprowadzić do zmniejszenia powikłań te-
rapii oraz śmiertelności pacjentów. Ośrodek ma or-
ganizować i nadzorować wszystkie działania związa-
ne z opieką nad pacjentem w ramach hospitalizacji 
oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy od rozpoczęcia 
leczenia. Po zakończeniu świadczenia ośrodek prze-
każe zalecenia dotyczące postępowania z pacjentem 
lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej lub specjali-
ście, który będzie się dalej zajmował chorym. Koniecz-
ne jest stworzenie Krajowego Rejestru Raka Pęcherza 

Moczowego, do którego ośrodki koordynujące KOS-
-NPM będą wysyłać sprawozdania dotyczące wykona-
nych świadczeń z zakresu diagnostyki i terapii. 

rak nerki 
W 2016 r. w Polsce na raka nerki zarejestrowano ok. 11 
tys. nowych zachorowań. Zgodnie z prognozami, w naj-
bliższych latach nastąpi wzrost rejestrowanych przypad-
ków tego nowotworu o ok. 10 proc., dlatego wskazane 
jest opracowanie nowych rozwiązań systemowych i orga-
nizacyjnych, które pozwoliłyby poprawić jakość i skutecz-
ność leczenia tych chorych. Model Kompleksowej Opie-
ki Specjalistycznej nad Pacjentem Chorym na Nowotwór 
Złośliwy Nerki (KOS – NZN) został opracowany przez Pol-
skie Towarzystwo Urologiczne, konsultanta krajowego 
w dziedzinie urologii, konsultanta w dziedzinie rehabilita-
cji medycznej oraz Fundację „Eksperci dla Zdrowia”. Za-
prezentowaliśmy go w maju 2019 r. podczas debaty Par-
lamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów. 
 Podobnie jak w przypadku raka prostaty i pęche-
rza moczowego, również w przypadku kompleksowej 
opieki specjalistycznej nad chorym na nowotwór złośli-
wy nerki, ośrodkiem koordynującym powinien być od-
dział urologii z poradnią przyszpitalną, który ma duże 
doświadczenie w wykonywaniu procedur zabiegowych 
i farmakologicznych związanych z leczeniem tego no-
wotworu. Ośrodek ten będzie zapewniał postępowanie 
diagnostyczno-terapeutyczne, leczenie szpitalne, spe-
cjalistyczne świadczenia ambulatoryjne oraz – w zależ-
ności od wskazań medycznych – różne formy rehabi-
litacji. Model KOS-NZN zakłada opiekę nad pacjentem 
w okresie 12 miesięcy i składa się z trzech modułów le-
czenia: leczenie zabiegowe, rehabilitacja, urologiczna 
opieka specjalistyczna. Konieczne jest też stworzenie 
rejestru chorych na ten typ nowotworu.
 Dla chorych z nowotworami układu moczowo-płcio-
wego urolog jest lekarzem pierwszego kontaktu, ponie-
waż prowadzi ich od momentu rozpoznania choroby. 
Urolog zajmuje się leczeniem chirurgicznym tych pa-
cjentów i współdecyduje o wyborze kolejnych metod te-
rapii, ale również zajmuje się leczeniem powikłań, które 
są następstwem choroby i/lub leczenia uzupełniającego 
bądź systemowego. 
 Pacjenci z nowotworami układu moczowo-płciowe-
go są przeważnie osobami w podeszłym wieku, wyma-
gającymi podejścia holistycznego, dlatego koordyno-
wanie tej opieki przez urologa, oczywiście w ramach 
dobrze pojętej współpracy interdyscyplinarnej, wydaje 
się najlepszym rozwiązaniem. Zgodnie z zapisami obec-
nie obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecze-
nia szpitalnego specjalista urologii posiada uprawnienia 
do samodzielnego stosowania chemioterapii w nowo-
tworach układu moczowo-płciowego. 
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Czym jest rak urotelialny? Jak się objawia?
Rak urotelialny jest jednym z najczęstszych typów raka 
pęcherza moczowego. Stanowi zdecydowaną większość 
(90 proc.) diagnozowanych przypadków. Najczęstszym 
objawem tej choroby jest krwiomocz. To sygnał, że po-
winniśmy się wybrać do urologa. Inne objawy pojawiają 
się znacznie później, na zaawansowanym etapie choro-
by – uczucie ciągłego parcia na mocz lub częstomocz.   
Przy dużych zmianach brodawczakowatych może do-
chodzić do naciekania ujść moczowodowych, zaczyna 
się pojawiać zastój w  obrębie moczowodu i  dochodzi 
do uszkodzenia nerek. Innym objawem może być upo-
śledzenie drożności cewki moczowej, czemu towarzy-
szy nagłe zatrzymanie moczu. Jeśli rak przejdzie na ze-
wnętrzną ścianę pęcherza, nacieka okoliczne narządy, 
powoduje silne dolegliwości bólowe. Może dochodzić 
też do zaburzeń funkcji odbytnicy.

Jakie formy leczenia stosujemy na 
poszczególnych etapach rozwoju nowotworu?

W przypadku nowotworów pęcherza moczowego pod-
stawą podejmowania decyzji o  wyborze metody le-
czenia jest to, jak głęboko nowotwór nacieka, czyli czy 
z raka zlokalizowanego wyłącznie w warstwie nabłonka 
stał się rakiem naciekającym mięśniówkę. Na wczesnym 
etapie stosujemy leczenie endoskopowe – w  rakach 
nienaciekających usuwa się ze ściany pęcherza, narośl 
nowotworową o  charakterze brodawczaka. W  sytuacji 
gdy zmiany nawracają, jest ich więcej na ścianie pę-
cherza, ale są one jedynie powierzchniowe, stosuje się 
strategie leczenia dopęcherzowego – podaje się do pę-
cherza chemioterapeutyki albo szczepionkę BCG, która 
powoduje silne drażnienie nabłonka pęcherza moczo-
wego i pojawienie się w nim komórek układu odporno-
ściowego. Potencjalnie są one w stanie zniszczyć pozo-
stałe ogniska komórek nowotworowych. 

Co, jeśli te metody zawiodą? 
Podstawą jest stwierdzenie, czy nowotwór wnika w mię-
śniówkę. Jeśli tak, zabiegi endoskopowe nic już nie wnio-
są. Wówczas konieczna jest cystektomia – usunięcie 
pęcherza. W zależności od kondycji, wieku pacjenta i wa-
runków anatomicznych usunięty pęcherz zastępowany 
jest sztucznym – powstałym z  jelita – lub wykonywana 
jest przetoka moczowo-skórna (połączenie układu mo-
czowego ze skórą w celu zapewnienia odpływu moczu 
z  dróg moczowych). Pęcherz jelitowy jest wykonywany 
tylko u pacjentów w dobrym stanie ogólnym (większe ry-
zyko powikłań). Warto zaznaczyć, że efekty leczenia uro-
logicznego są znacznie lepsze, jeśli przed cystektomią 
podamy pacjentowi chemioterapię.

Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie?
Problem dotyka głównie wieloletnich palaczy, ale nie tyl-
ko. Występuje również u osób, które przez lata praco-
wały w przemyśle chemicznym lub włókienniczym, miały 
kontakt z barwnikami, farbami, lakierami – rakotwórczy-
mi substancjami, które przedostają się do krwi, są wy-
dzielane przez nerki do moczu i w pęcherzu moczowym 
uszkadzają komórki nabłonka. To również przypadłość 
np. kierowców tirów czy autobusów – zmuszonych do 
wdychania szkodliwych oparów oleju napędowego. 

Coraz większą rolę w leczeniu raka odgrywa 
immunoterapia. Jednym z leków stosowanych 
w tego typu leczeniu jest pembrolizumab. Jest 
skuteczny w walce z rakiem pęcherza?

W  leczeniu paliatywnym chorych na raka urotelialnego 
dróg moczowych (w tym pęcherza) w Europie jest zare-
jestrowanych kilka leków immunologicznych (tzw. inhibi-
tory punktu kontrolnego PD1/PD-L1), a pembrolizumab 
jest jednym z  nich. Stosuje się go w  zaawansowanym 
stadium choroby, gdy mamy przerzuty raka lub jest on 

ROZMOWA	Z Prof. dr. hab. n. med. Piotrem wySockim, 
PREZESEM	POLSKiEgO	TOWARZySTWA	ONKOLOgii	KLiNiCZNEJ.

rak urotelialny 
–	możliwości	leczenia
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nieoperacyjny po niepowodzeniu leczenia systemowe-
go pierwszej linii opartego na chemioterapii z pochod-
nymi platyny. Bez wątpienia pembrolizumab to lek wy-
soce aktywny i bardzo skuteczny na etapie rozsianego 
procesu nowotworowego. Leczenie działa u ok. 20 proc. 
chorych. W stosunku do tego, co mieliśmy dawniej do 
zaproponowania pacjentom, to znaczna różnica. Po raz 
pierwszy udało się znamiennie wydłużyć przeżycie cho-
rych w ramach drugiej linii leczenia. 

Jak wygląda kwestia refundacji leku?
Niestety w  przypadku raka pęcherza – lek nie jest jak 
dotąd refundowany. Refundacja tego leku w Polsce ma 
miejsce w przypadku czerniaka i niedrobnokomórkowe-
go raka płuca.

Czy w przyszłości pojawią się nowe metody 
leczenia, które okażą się rewolucyjne?

Są badania, które wskazują na to, że dalszy postęp 
w  efektywności leczenia raka pęcherza jest możliwy. 
Mam na myśli nie tylko nowe leki bądź strategie le-
czenia łączące chemioterapię z immunoterapią, któ-
re pozwolą na znaczące wydłużenie przeżycia cho-
rych, ale również strategie znacząco poprawiające 
jakość życia pacjentów. Tak jak już wspomnia-
łem, w  przypadku raka pęcherza naciekające-
go mięśniówkę, standardowo usuwa się cho-
rym pęcherz. Jednak nawet najlepszy sztuczny 
pęcherz nie będzie funkcjonował tak jak wła-
sny pęcherz pacjenta. Dlatego w  niektórych 
ośrodkach onkologicznych na świecie pro-
wadzi się wielodyscyplinarne leczenie tzw. 
trójmodalne, które ma dać szansę na za-
oszczędzenie pęcherza bez zwiększe-
nia ryzyka nawrotu choroby. Szpital Uni-
wersytecki w  Krakowie jest pierwszym 
ośrodkiem w Polsce, który zaczyna pro-
ponować takie leczenie polskim chorym. 
U  pacjentów z  pojedynczym, naciekają-
cym mięśniówkę ogniskiem nowotworo-
wym w  pęcherzu będziemy przeprowa-
dzać leczenie polegające na skojarzeniu 
leczenia endoskopowego z nowoczesną ra-
dioterapią połączoną z  unikalnym schema-
tem chemioterapii. 

Jak można ustrzec się przed rakiem pęcherza?
Przede wszystkim – poprzez zmianę stylu życia (rzuce-
nie palenia) i otoczenia, jeśli pracujemy w szkodliwych 
warunkach. Po drugie, nie bagatelizujmy problemu 
krwiomoczu. Niestety wciąż wielu pacjentów utożsa-
mia objawy nowotworu z  zapaleniem pęcherza. Im 
szybciej zdiagnozujemy nowotwór, tym większe są 
szanse na jego wyleczenie.

Rozmawiała Agnieszka Niesłuchowska
fot. toMASZ ADAMASZEK
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Panie Profesorze, czym jest 
nadreaktywny pęcherz, na czym 
ta nadreaktywność polega?

Nadreaktywność czy też nadaktywność 
pęcherza moczowego, z  ang. Overacti-
ve Bladder – OAB, to zespół takich ob-
jawów jak parcia naglące, niezależne 
od wypełnienia pęcherza, niemożliwe 
do opanowania potrzeby oddania mo-
czu, często z  popuszczaniem, często-
mocz, czyli oddawanie moczu powyżej 
sześciu, ośmiu razy dziennie i nokturia, 
czyli częstomocz nocny. Najbardziej 
uciążliwy dla pacjentów jest tzw. pę-
cherz nadreaktywny „mokry”, kiedy po-
jawia się nietrzymanie moczu z parć.
 Pęcherz nadreaktywny rozpozna-
je się na podstawie dokładnego wy-
wiadu z  dzienniczkiem mikcji, wyklu-
czając inne schorzenia, przebiegające 
z  podobnymi objawami. Należy wyeli-
minować takie choroby jak: zapalenie 
pęcherza moczowego i  dróg moczo-
wych, infekcje intymne u  kobiet, prze-
rost gruczołu krokowego i  rak stercza 
u mężczyzn, kamica dolnych dróg mo-
czowych, a  także schorzenia neurolo-
giczne, jak stwardnienie rozsiane czy 
choroba Parkinsona. Do rozpoznania 
tej jednostki chorobowej dziś nie jest 
już potrzebne inwazyjne badanie uro-
dynamiczne, które obowiązywało jesz-
cze parę lat temu, a było wówczas nie-

zbędne dla uzyskania refundowanych 
leków.

Jakie są przyczyny 
nadreaktywności pęcherza 
moczowego? Kogo ten problem 
bardziej dotyka – kobiet czy 
mężczyzn?

Najczęściej, zwłaszcza u  kobiet, przy-
czyna nie jest znana, wówczas mówi-
my o  nadreaktywnym pęcherzu idio-
patycznym. U mężczyzn nierzadko jest 
on związany z chorobami gruczołu kro-
kowego, stanami po operacjach na 
sterczu, po naświetlaniach narządów 
miednicy w  związku z  chorobą nowo-
tworową. Nadaktywność pęcherza po-
jawia się, gdy dochodzi do pobudzenia 
i obkurczania mięśniówki pęcherza, na-
wet gdy pęcherz nie jest całkowicie wy-
pełniony. 
 Ocenia się, że problem nadwrażliwo-
ści pęcherza moczowego dotyka w  Pol-
sce od 10 do 17 proc. kobiet i od 7 do 
30 proc. mężczyzn. Większość przypad-
ków dotyczy osób starszych, a ponieważ 
społeczeństwo się starzeje, możemy się 
spodziewać więcej zachorowań. 

Nadreaktywność pęcherza chyba 
dla wielu osób zmagających się 
z tym problemem stanowi coś 
w rodzaju tabu. Wstydzą się iść 

nadreaktywny 
pęcherz moczowy

Prof. Dr haB. N. 
MED. ZBiGNiEW 

WoLsKi. Kolegium Nauk 
Medycznych Wyższej Szkoły 

Gospodarki w Bydgoszczy. 
Przewodniczący Rady 
Naukowej WSG. Były 

wieloletni kierownik Katedry 
i Kliniki Urologii Akademii 

Medycznej i Collegium 
Medicum UMK w Bydgoszczy. 

Były Prezes Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego. 

Autor licznych opracowań 
naukowych z zakresu urologii 
onkologicznej, czynnościowej 

i rekonstrukcyjnej.

 

ROZMOWA	Z UROLOgiEM,	
Prof. dr. hab. n. med. 
Zbigniewem wolSkim.

fOT.	ARChIWUM	PRyWATNE
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do lekarza i powiedzieć, co im dolega, dopiero 
gdy choroba znacznie ogranicza ich codzienną 
aktywność, decydują się na to. A przecież 
wiadomo, że im wcześniej podejmie się terapię, 
tym większe szanse na uporanie się z chorobą.

Oczywiście, to podstawowa zasada w przypadku każ-
dej choroby: im wcześniej zostanie ona zdiagnozo-
wana, tym lepsze rokowania. Terapia zależy więc od 
tego, na jakim etapie choroba zostanie rozpoznana. 
Jeśli objawy nie są nasilone, jeśli jeszcze nie utrud-
niają życia, często wystarczy zmiana stylu życia. A  to 
sprowadza się do unikania kawy, mocnej herbaty, 
alkoholu, napojów gazowanych, które działają mo-
czopędnie i  podrażniają receptory pęcherza. Bar-
dzo ważne jest utrzymywanie prawidłowej wagi ciała, 
a więc zrzucenie nadmiaru kilogramów. Osoby z nad-
wagą, otyłe, mają większy problem z  opanowaniem 
naglących parć.

A fizjoterapia, ćwiczenia, niekonwencjonalne 
metody zalecane przez naturoterapeutów?

Ćwiczenia, które mogą wzmocnić mięśnie dna mied-
nicy, jak najbardziej. To tzw. mięśnie Kegla, które, od-
powiednio stymulowane, znacząco poprawiają pracę 
mięśni tej okolicy. Wskazany jest ponadto trening pę-
cherza, polegający na tym, że stopniowo wydłuża się 
czas między mikcjami, tak, żeby każdego tygodnia np. 
wytrzymać dłużej o pięć minut. W rezultacie można tak 
wytrenować pęcherz, że będzie mógł być bardziej wy-
pełniony bez konieczności nagłego opróżnienia. 
 Pomóc może także psychoterapia, to działa szcze-
gólnie wtedy, gdy do nadreaktywności pęcherza docho-
dzi na skutek stresu lub jest ona powodem depresji.

A co w takich przypadkach, kiedy te dostępne 
metody wczesnego reagowania nie zadziałają 
i pęcherz nadal się buntuje? 

Jeśli po ok. trzech miesiącach takich działań nie wi-
dać poprawy, wówczas sięgamy po farmakologię. Tu 
mamy do dyspozycji kilka grup leków. Podstawę stano-
wią leki antycholinergiczne, inaczej antymuskarynowe, 
których zadaniem jest blokowanie receptorów muska-
rynowych w  pęcherzu moczowym. Do tych starej ge-
neracji należy np. oksybutynina, jednak ma ona wiele 
objawów ubocznych, przede wszystkim suchość w  ja-
mie ustnej, zaparcia, bóle głowy, zaburzenia poznaw-
cze. Dlatego wielu pacjentów, zwłaszcza starszych, nie 
toleruje tego leczenia i odstawiała lek.
 Sytuacja się poprawiła, kiedy zaczęły się poja-
wiać leki antymuskarynowe nowej generacji, niedają-
ce już tak uciążliwych objawów ubocznych. Należy do 
nich uroselektywna solifenacyna, lek antymuskaryno-
wy IV generacji o  wydłużonym czasie działania aż do 
52 godz., refundowana częściowo przez NFZ. 

 I to nie wszystko. Alternatywą dla leków antycholi-
nergicznych jest lek o odmiennym mechanizmie dzia-
łania, mirabegron. To agonista receptorów beta-3-an-
drenergicznych, w  porównaniu z  innymi lekami jest 
dobrze tolerowany, również przez osoby, które źle to-
lerowały leki przeciwmuskarynowe. I co istotne, można 
go łączyć również z lekami starej generacji, w tym tak-
że z solifenacyną.

A jednak, jak przypuszczam, może się zdarzyć, 
że nawet te najnowsze leki nie zadziałają. Na co 
w takiej sytuacji może liczyć pacjent? 

Jest kilka możliwych rozwiązań. Możemy zastosować 
toksynę botulinową, którą wstrzykuje się w ścianę pę-
cherza podczas cystoskopii, w  znieczuleniu. Botuli-
na to neurotoksyna, powodująca porażenie połączeń 
nerwowo-mięśniowych w  mięśniu wypieracza pęche-
rza, dzięki niej dochodzi do zniesienia lub znaczne-
go zmniejszenia skurczów dodatkowych, a tym samym 
parć naglących i  nietrzymania moczu. Efekt po takim 
zabiegu utrzymuje się od trzech do dziewięciu mie-
sięcy. 

Co, jeśli mimo już takiej, zapewne nieobojętnej, 
interwencji pacjent w dalszym ciągu boryka się 
z nadreaktywnym pęcherzem? Mało tego, jego 
objawy przybierają na sile.

Tak, takie sytuacje też się zdarzają. Wówczas możli-
wa jest neuromodulacja krzyżowa, która polega na 
elektrostymulacji nerwów krzyżowych i korzeni rdze-
niowych w  odcinku krzyżowym. Do otworów kości 
krzyżowej wszczepiane są elektrody połączone z ze-
wnętrznym stymulatorem, który wytwarzając impul-
sy elektryczne, moduluje działanie nerwów krzyżo-
wych i eliminuje lub znacznie zmniejsza dodatkowe 
skurcze mięśnia wypieracza pęcherza. 
 Ale to jeszcze nie ostateczność w  leczeniu 
nadreaktywnego pęcherza. W  sytuacjach krańco-
wych pozostaje nam wycięcie pęcherza i  wytworze-
nie zastępczego pęcherza jelitowego. I to już jest ra-
dykalna operacja. Niekiedy, zanim do tego dojdzie, 
proponujemy pacjentowi częściowe wycięcie pęche-
rza i  zastąpienie tego fragmentu częścią wyciętego 
jelita. 

Brzmi strasznie, ale rozumiem, że czasami 
jest to jedyne rozwiązanie, dzięki któremu nie 
trzeba będzie co pięć minut biegać do toalety.

Na szczęście zdecydowaną większość przypadków 
nadreaktywnego pęcherza stanowią takie, z  którymi 
można sobie poradzić łagodniejszymi metodami. Tyl-
ko jeśli już zaczynamy odczuwać dyskomfort związany 
z pęcherzem, nie zwlekajmy z wizytą u lekarza.

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Wielu polskich urologów ma jednocześnie 
europejski tytuł FEBU. Jaka jest rola Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego w szkoleniu 
urologów?

Wręcz kluczowa. Polskie Towarzystwo Urologiczne od-
powiada za przyznawanie polskim urologom tytułu FEBU 
(Fellow of the European Board of Urology). PTU organi-
zuje egzamin EBU wraz z konsultantem krajowym w dzie-
dzinie urologii i ponosi za ten egzamin pełną odpowie-
dzialność. To bardzo trudny egzamin; składa się z części 
pisemnej i  ustnej. Stwarza szansę obiektywnej oceny 
wiedzy każdego kandydata. Osoba, która otrzymuje tytuł 
Fellow of the European Board of Urology, jest doskona-
le wykształconym urologiem. Obecnie w Polsce jest ok. 
700 specjalistów urologów posługujących się tym presti-
żowym tytułem. Stanowi to ok. 50 proc. wszystkich uro-
logów w Polsce i jest to powodem do dumy i satysfakcji.

Egzamin odbywa się co roku?
Tak, składa się z dwóch części: w listopadzie wszyscy kan-
dydaci z całej Europy tego samego dnia i o tej samej go-
dzinie mają pisemny egzamin, z identycznymi pytaniami. 
Natomiast egzamin ustny w czerwcu polega na omówie-
niu trzech przypadków klinicznych. Ta część ma pokazać, 
czy kandydat jest w stanie myśleć urologicznie i poruszać 
się w sferze urologii klinicznej.

Przypadki kliniczne, które trzeba zanalizować na 
egzaminie ustnym, są również te same dla osób 
zdających w całej Europie?

Tak. Europejska Rada Urologii EBU (European Board of 
Urology) to struktura europejska, w  której skład wcho-
dzą najwybitniejsi urolodzy z  krajów należących do UE. 
Od 1992 roku EBU organizuje egzamin specjalizacyjny 
z urologii. Jest on przeznaczony dla lekarzy pracujących 
w krajach Unii Europejskiej, którzy w macierzystych kra-
jach uzyskali wcześniej tytuł specjalisty urologa.
 Przed 25 laty środowisko urologiczne w Polsce, bę-
dąc świadome niedoskonałości w  procesie kształce-
nia podyplomowego, podjęło wysiłek, który miał na celu 

podwyższenie poziomu urologii w naszym kraju. W tym 
celu powołano w ramach PTU Komitet Edukacji, Komitet 
Współdziałania z  Centrum Medycznego Kształcenia Po-
dyplomowego oraz delegację do Europejskiej Rady Uro-
logii. Egzamin EBU został wprowadzony w Polsce w 1997 
roku jako narodowy egzamin specjalizacyjny dla adeptów 
urologii i do 2011 roku pełni rolę Państwowego Egzami-
nu Specjalizacyjnego (PES). Złożenie tego egzaminu jest 
podstawą przyznania tytułu specjalisty urologa uznane-
go w Polsce oraz prestiżowego tytułu Fellow of the Eu-
ropean Board of Urology (FEBU).
 Poziom egzaminów jest bardzo wysoki. Sprawdzian 
pisemny obejmuje 150 pytań z  całego zakresu urolo-
gii; ma na celu określenie, czy kandydat dysponuje od-
powiednim przygotowaniem teoretycznym do wykony-
wania zawodu. Pomiędzy listopadem a czerwcem, kiedy 
odbywa się egzamin ustny, oczywiście może dojść do 
ewaluacji oceny umiejętności praktycznych – leży to 
w  gestii kierownika specjalizacji. Kandydat musi dyspo-
nować odpowiednim doświadczeniem, jeśli chodzi o wy-
konanie właściwej liczby zabiegów, asystowanie przy nich 
i udokumentowanie w tzw. logbook, czyli książce opisu-
jącej doświadczenie nabyte w trakcie specjalizacji. Egza-
min ustny obejmuje trzy zagadnienia kliniczne, które są 
jednakowe dla wszystkich kandydatów z całej Europy; są 
oceniane według kryteriów ustalanych nadzwyczaj wni-
kliwie przez zespół egzaminatorów.
 Z dumą i satysfakcją podkreślam też, że w Polsce re-
alizowana jest rodzima edycja egzaminu E-BLUS. Jest to 
egzamin fakultatywny, z umiejętności laparoskopowych, 
przeznaczony dla urologów i  adeptów urologii, którzy 
chcą certyfikować własne umiejętności w dziedzinie uro-
logii i laparoskopii.
 Kolejną aktywnością Polskiego Towarzystwa Uro-
logicznego jest ocena jakości kształcenia. To europej-
ski system punktacji kredytowej CME-CPD (Continuous 
Medical Education – Continuous Professional Deve-
lopment), opracowany przez wybitnego urologa por-
tugalskiego prof. Alberto Matosa-Ferreirę. Został uru-
chomiony w  Polsce 1 stycznia 2002 roku przez Polskie 

Szkolenie urologów w Polsce 
to	poziom	światowy	

ROZMOWA	Z Prof. Piotrem chłoStą,	PREZESEM	POLSKiEgO	
TOWARZySTWA	UROLOgiCZNEgO.
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Towarzystwo Urologiczne. Systemy CME-CPD 
EBU i CME-CPD PTU są jednakowe. Polskie To-
warzystwo Urologiczne było pierwszym krajo-
wym stowarzyszeniem urologicznym w Europie, 
które podjęło się wprowadzenia punktacji do-
tyczącej aktywności naukowych i  zawodowych. 
System jest oparty na gromadzeniu punktów 
za określone aktywności naukowe, zawodowe, 
organizacyjne. Te punkty są przekazywane do 
indywidualnych kont uczestników rejestru sys-
temu; stanowi to podstawę do przygotowania 
corocznych raportów dla potrzeb PTU. 
 Dzięki temu w  rzetelny sposób dokumen-
tuje się ciągłe doskonalenie zawodowe. System 
CME-CPD został stworzony dla oceny i promo-
wania ustawicznego kształcenia medycznego 
i ustawicznego doskonalenia zawodowego, któ-
rych doniosłość i potrzebę podkreślają wyzwa-
nia współczesnej medycyny. 

System kształcenia urologów w Polsce 
jest wręcz wzorcowy. Lekarze są wciąż 
motywowani do dalszego kształcenia się, 
również po zdobyciu specjalizacji?

Tak. Uczestnictwo w  tym systemie jest dobro-
wolne, jednak nie jest wykluczone, że jeśli ktoś 
nie zdobędzie określonej liczby punktów w cią-
gu roku, to może zaistnieć konieczność recer-
tyfikacji jego umiejętności. Jeśli chodzi o zawód 
lekarza, to kształcenie nie powinno kończyć się 
po zdobyciu specjalizacji. Cieszę się, że PTU tak 
o to dba. 

Fakt, że polscy lekarze urolodzy mają 
tytuły europejskie to również powód do 
dumy.

W  dziedzinie urologii od 22 lat dysponujemy 
taką możliwością; jesteśmy liderem zarówno 
w dziedzinie wprowadzenia, jak utrzymania eu-
ropejskich egzaminów. Dlatego polscy urolodzy 
są świetnie wykształceni, to światowa czołówka.

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz

Polskie Towarzystwo Urologiczne było pierwszym krajowym stowarzyszeniem urologicznym 
w Europie, które podjęło się wprowadzenia punktacji dotyczącej aktywności naukowych 

i zawodowych lekarzy.

fOT.	EWA	LUBASZKA
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Czy lekarz jest w stanie łatwo rozpoznać chorobę 
Peyroniego, czy też potrzebna jest pogłębiona 
diagnostyka? 

Aby prawidłowo zdiagnozować chorobę Peyroniego, 
wystarczy wywiad z  pacjentem i  przeprowadzenie ba-
dania przedmiotowego, czyli palpacyjnego prącia. Do 
prawidłowej oceny potrzebne są doświadczenie i  wie-
dza urologiczna. Czasem pomocne są badania obrazo-
we, głównie USG, ale również np. rezonans magnetyczny.
 Choroba Peyroniego to inaczej stwardnienie pla-
styczne prącia. Ma dwie fazy. Pierwsza to faza zapal-
na, w której dochodzi do stanu zapalnego w tej części 
prącia, w której tworzy się płytka kolagenowa. Na po-
czątku płytka jest miękka i bolesna. Szczególnie dotkli-
wy ból pacjent odczuwa podczas wzwodu. Faza zapal-
na może trwać nawet do roku. W tym czasie płytka się 
kształtuje, robi się coraz twardsza na skutek odkłada-
nia się wapnia, przez co staje się bardziej wyczuwalna. 
Tworzy się w błonie białawej, która otacza ciało jami-
ste. Może też wnikać do ciał jamistych, powodując za-
burzenia wzwodu.

Choroba występuje rzadko w populacji 
mężczyzn. Czy jest wynikiem urazu, czy 
dziedziczenia – jaka jest jej patogeneza?

Najbardziej powszechna teoria mówi, że powstaje ona 
w  wyniku szeregu mikrourazów, do których docho-
dzi np. w  trakcie stosunku, ale też podczas uprawia-

nia sportu. Konieczna jest też predyspozycja osobnicza 
lub genetyczna do nieprawidłowego gojenia. Ta choro-
ba często występuje także z  innym, dość popularnym 
schorzeniem: przykurczem rozścięgna dłoniowego, 
zwanym chorobą Dupuytrena. 40 proc. osób z  choro-
bą Peyroniego ma lub będzie miało chorobę Dupuytre-
na. Mechanizm w obu tych schorzeniach jest podobny 
– skłonność do nieprawidłowego gojenia.

Czym one skutkują?
Proces tworzenia płytki prowadzi do skrzywienia się 
prącia, co utrudnia odbycie stosunku. To schorzenie 
dotyczy zwykle mężczyzn po 50. roku życia, choć zda-
rzają się również przypadki w  młodszych grupach pa-
cjentów. Według statystyk od 0,5 proc. do 9 proc. pa-
nów może zapaść na tę chorobę, ale realnie jest to ok. 
3 proc. Powód tej rozbieżności to słaba rozpoznawal-
ność choroby zarówno wśród lekarzy POZ, jak i specja-
listów urologów, co potwierdzają dane z  literatury na-
ukowej. Problem wynika też z faktu, że pacjenci wstydzą 
się ujawnienia swojego problemu w  rozmowie z  leka-
rzem. Najczęściej zgłaszają się do gabinetu urologa wte-
dy, gdy skrzywienie prącia utrudnia lub wręcz uniemoż-
liwia odbycie stosunku seksualnego.
 Przyczyna choroby Peyroniego nie jest dokład-
nie poznana. Jednak są choroby współistniejące, które 
zwiększają ryzyko jej wystąpienia. Chodzi o  nadciśnie-
nie tętnicze, cukrzycę, zespół metaboliczny. Chorobie 

intymność, 
która boli, 
można	leczyć
ROZMOWA	Z dr n. med. emilią 
PawłowSką-krajka	Z KLiNiKi	
UROLOgii	OgóLNEJ,	ONKOLOgiCZNEJ	
i CZyNNOŚCiOWEJ	WARSZAWSKiEgO	
UNiWERSyTETU	MEdyCZNEgO.

fOT.	NEWCOLORS	LIDIA	SKUZA
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sprzyjają także podwyższone stężenie cholesterolu, pa-
lenie papierosów, nadużywanie alkoholu. Zdarza się 
też, choć rzadko, że choroba się odnawia – płytka two-
rzy się w innym miejscu prącia. 

Jakimi opcjami leczenia dysponują lekarze?
Przede wszystkim warto uświadomić pacjentowi, że gdy 
w  prąciu pojawia się ból, zarówno przy wzwodzie, jak 
i niezależnie od niego, powinien on jak najszybciej tra-
fić do urologa, który przeprowadzi diagnostykę i wdro-
ży leczenie.

A terapia? Czy najlepszym wyjściem jest 
wykonanie zabiegu?

Jeżeli pacjent zgłosi się w  fazie początkowej, zapalnej, 
kiedy pojawia się ból oraz pierwsze oznaki skrzywie-
nia prącia, wtedy wdrażamy leczenie farmakologiczne 
przez 3 do 6 miesięcy. Pozwala to na zahamowanie po-
stępu choroby. Najczęściej w takich przypadkach poda-
jemy pentoksyfilinę, kolchicynę oraz L-karnitynę.
 Są dwie metody inwazyjne leczenia choroby Peyro-
niego. Po pierwsze, leczenie operacyjne, które stosu-
jemy po ustabilizowaniu się choroby, zwykle po około 
roku od początku choroby. 
 Drugą metodą jest iniekcja enzymem kolagenazy 
Clostridium histolyticum, który rozpuszcza włókna ko-
lagenowe. To lek skuteczny – zmniejszający skrzywie-
nie prącia średnio o 30 stopni – i co najważniejsze, bez-

pieczny. To leczenie można wprowadzić w zasadzie na 
każdym etapie choroby, jeśli tylko lekarz wyczuje płytkę. 
Po zastrzyku pacjent musi jednak pamiętać o modelo-
waniu prącia. Ten proces trwa przez mniej więcej dwa
-trzy tygodnie. Niekiedy można poprzestać na jednym 
zastrzyku, czasem potrzebne są dwa lub trzy, co jest 
uzależnione od wielkości i twardości płytki oraz stopnia 
skrzywienia prącia, w  zależności od tego, w  jakim kie-
runku ono występuje.
 Powikłania najczęściej występujące po iniekcji to 
krwiak podskórny i obrzęk prącia, które z czasem prze-
mijają i przeważnie ustępują bez śladu. Zastrzyk enzymu 
kolagenozy jest ważną alternatywą dla pacjentów, którzy 
nie są w stanie zaakceptować zabiegu operacyjnego.

Od czego zależy wybór metody leczenia: terapia 
farmakologiczna czy zabieg operacyjny? 

Reasumując, jeśli pacjent zgłosi się odpowiednio wcze-
śnie, jeszcze w fazie zapalnej, to w zasadzie zawsze otrzy-
ma terapię farmakologiczną, by zahamować postęp cho-
roby. Natomiast gdy chory zgłasza skrzywienie prącia, 
które utrudnia współżycie, wtedy lekarz, po przedstawie-
niu pacjentowi wszystkich argumentów za i przeciw, de-
cyduje o kwalifikacji do zastrzyku lub operacji skrzywienia 
prącia. Operacja jest działaniem inwazyjnym, wykorzysty-
wanym przy skrzywieniu dużym, > 40 stopni, niosącym za 
sobą, jak wspomniałam, możliwe powikłania.

Rozmawiał Waldemar Nowak

Warto uświadomić pacjentowi, że gdy w prąciu 
pojawia się ból, zarówno przy wzwodzie, jak 
i niezależnie od niego, powinien on jak najszybciej 
trafi ć do urologa, który przeprowadzi 
diagnostykę i wdroży leczenie.
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Jeden z pacjentów powiedział niedawno, że 
gdyby miał dostęp do takiej terapii, jaką ma 
jego przyjaciel ze Słowacji, również chory na 
zaawansowanego, opornego na kastrację raka 
prostaty, mógłby, podobnie jak on, prowadzić 
normalne życie – pracować, jeździć na rowerze, 
zapomnieć o bólu. Tymczasem on z każdym 
dniem czuje, jak ten rak go zżera, bo lekarze 
rozkładają ręce, mówiąc, że w Polsce już nie ma 
dla niego alternatywy. Jak wygląda sytuacja 
chorych z rakiem stercza opornym na kastrację? 

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że w  ostat-
nich kilkunastu latach w onkologii dokonał się ogromny 
postęp, co przekłada się również na leczenie raka pro-
staty. I problemem jest nie tyle brak pewnych leków, ile 

brak ich refundacji w  określonych liniach leczenia. Jeśli 
chodzi o raka gruczołu krokowego opornego na kastra-
cję, czyli z ang. CRPC (castration resistant prostate cancer), 
to do niedawna standardem była chemioterapia oparta 
na docetakselu, stosowanym w onkologii już od począt-
ku lat 90. ubiegłego wieku. To znany lek, wykorzystywany 
w leczeniu między innymi raka piersi, płuca, żołądka, gło-
wy i szyi. U chorych na raka prostaty zaczęto go stoso-
wać później, początkowo w przypadku progresji pomimo 
wcześniej stosowanej hormonoterapii, aktualnie również 
w pierwszej linii leczenia chorych na raka stercza z prze-
rzutami. I  ten lek jest szeroko dostępny, refundowany 
poza programem lekowym.
 Kilka lat temu, w 2013 i 2014 roku, pojawiły się nowe 
cząsteczki, działające inaczej niż chemioterapia i o mniej-

chorym 
na CRPC 

potrzebny 
jest szerszy 

dostęp do terapii
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szej toksyczności. I tu już zaczęły się problemy z dostęp-
nością w poszczególnych liniach leczenia.

Wróćmy jeszcze na chwilę do istoty raka 
opornego na kastrację. To znaczy, że raka 
nie da się wyeliminować ani operacją, 
stosując kastrację chirurgiczną, ani lekami 
farmakologicznymi?

Rak prostaty jest nowotworem hormonozależnym, na 
jego powstawanie mają wpływ męskie hormony płcio-
we, głównie testosteron. U chorych, u których dokona-
no kastracji chirurgicznej czy farmakologicznej, może 
jednak po pewnym czasie dojść do progresji i przerzu-
tów. Wówczas szansą dla takich chorych jest chemio-
terapia i nowe cząsteczki. I to też nie jest tak, że to, co 
okaże się skuteczne dla jednego chorego, będzie rów-
nie skuteczne dla innego. Dlatego tak ważna jest moż-
liwość wyboru. I  możliwość terapii sekwencyjnej, czyli 
kolejność stosowania leków – co przed chemioterapią, 
co po chemioterapii, co zamiast niej i kojarzenie leków.

Aby jednak to było możliwe, lekarz powinien 
dysponować takimi możliwościami, wachlarzem 
leków. A z tym jest u nas problem: organizacje 
pacjenckie od dawna zwracają na to uwagę, np. 
domagając się rozszerzenia programu lekowego 
w leczeniu raka prostaty przed chemioterapią. 
Chodzi im o poszerzenie programu „Leczenie 
opornego na kastrację raka gruczołu krokowego 
z przerzutami” o substancję enzalutamid.

Enzalutamid, podobnie jak octan abirateronu, to lek no-
wej generacji, o  porównywalnej skuteczności, ale od-
miennych molekularnych mechanizmach działania i wy-
raźnych różnicach w profilach działań niepożądanych, co 
oznacza, że są adresowane do różnych grup chorych. Ale 
oba są przeznaczone dla chorych z CRPC. Enzalutamid 
jest antagonistą receptora androgenowego, oddziałują-
cym dodatkowo na wewnątrzkomórkowe szlaki przekaź-
nikowe, indukowane przez pobudzenie tego receptora. 
Czyli blokuje on działanie testosteronu i innych męskich 
hormonów, blokując receptory, do których przyłączają 
się te hormony.
 To druga generacja niesteroidowych antyandroge-
nów. Z  kolei octan abirateronu jest antagonistą enzy-
mu CYP 17, hamuje pozajądrową syntezę testostero-
nu. Mamy jeszcze inne leki do stosowania u chorych na 
CRPC, ale u nas są trudno dostępne.

Dlaczego polscy pacjenci tak bardzo wyczekują 
rozszerzenia programu lekowego o enzalutamid 
przed chemioterapią? 

Nowe cząsteczki dają nadzieję na zahamowanie pro-
gresji raka, przedłużenie życia, na dodatek w  lepszym 
komforcie. Poza odmiennym profilem bezpieczeństwa 

względem chemioterapii są również wygodniejsze w sto-
sowaniu, bo w postaci tabletek.
 Idealna sytuacja – i dla chorego, i dla lekarza, to moż-
liwość wyboru terapii, zwłaszcza przed chemioterapią. To 
pozwoli na trafny wybór leczenia odpowiednio do stanu 
pacjenta, a pamiętajmy, że na raka stercza chorują głów-
nie mężczyźni starsi, często obarczeni chorobami współ-
istniejącymi. Tak więc wybór optymalnego leczenia pierw-
szego rzutu w stadium CRPC ma ogromne znaczenie. 

Dla jednych abirateron, dla innych enzalutamid? 
Podobno dla chorych ze schorzeniami 
kardiologicznymi bardziej wskazana jest ta druga 
substancja? 

Jak już wspomniałem, wybór najbardziej odpowiednego 
leku zależy od wielu czynników, w tym od stanu zdrowia 
pacjenta i chorób współistniejących. Bo wybór najskutecz-
niejszej terapii to nie jest kwestia samego raka, ale wła-
śnie także chorób współistniejących. Aby terapia mogła 
być skuteczna, nie może być przeciwwskazana lub nad-
miernie toksyczna. Abirateron i  enzalutamid różnią się 
między innymi przeciwwskazaniami, potrzebą suplemen-
tacji steroidów czy spektrum działań niepożądanych. Szer-
szy wachlarz możliwości stwarza większą szansę na wy-
bór skutecznego i dobrze tolerowanego leczenia. Oba leki 
skutecznie wydłużają przeżycie chorych na CRPC.

A takiej możliwości na razie nie ma, bo o ile 
abirateron jest dostępny i przed chemioterapią, 
i po niej, to enzalutamid tylko po chemioterapii. 
A na ile rak stercza oporny na kastrację jest 
dziś problemem? Jeśli chorzy nie stanowią 
licznej grupy, to raczej nie powinno być 
ograniczeń w dostępności do nowoczesnych 
cząsteczek.

Dziś raka prostaty rozpoznajemy coraz częściej na 
wczesnych etapach, kiedy leczenie operacyjne lub ra-
dioterapia mogą prowadzić do całkowitego wylecze-
nia. Z drugiej strony, ten nowotwór staje się coraz po-
wszechniejszy, i  to nie tylko z  powodu starzenia się 
społeczeństwa, bo chorują coraz młodsi mężczyźni, ale 
również ze względu na styl życia. Tak więc należy spo-
dziewać się rosnącej liczby zachorowań na zaawanso-
wane postaci raka stercza. 

Dziś w Polsce rak prostaty jest drugim co do 
częstości nowotworem u mężczyzn, po raku 
płuca. A prognozy są takie, że może znaleźć się na 
pierwszym miejscu.

Dlatego tym bardziej powinniśmy mieć dostęp do nowo-
czesnych terapii. Wielu mężczyzn z  rakiem starcza jest 
aktywnych zawodowo, uczestniczy w  życiu społecznym, 
rodzinnym i chcą jeszcze długo cieszyć się życiem. 

Rozmawiała Bożena Stasiak
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9 maja br. odbyła się konferencja naukowa na 
temat leczenia zakażeń układu moczowego 
(ZUM). Brał Pan w niej udział jako jeden 
z prelegentów. Jakiej problematyki dotyczyły 
wystąpienia na tej konferencji?

Konferencja dotyczyła fitoterapii jako sposobu lecze-
nia zakażeń układu moczowego. Brali w niej udział na-
ukowcy z  Polski i  Niemiec. Przedstawili m.in. wyniki 
badań porównawczych fitoterapii i terapii antybiotyko-
wej, ich wpływu na mikrobiom, a także zalety fitoterapii 
w dobie narastającej antybiotykoodporności. W świe-
tle tych wystąpień fitoterapia jest alternatywnym spo-
sobem leczenia niepowikłanych zakażeń układu mo-
czowego. Może być również rozważona jako forma 
profilaktyki przed powtórnymi zakażeniami, ponieważ 
ZUM jest często schorzeniem nawracającym.

Jak Pan postrzega problem zakażeń układu 
moczowego (ZUM) z perspektywy swojej 
praktyki lekarskiej? Czy często pacjenci 
(pacjentki) zgłaszają się z tymi dolegliwościami 
do lekarzy?

Zakażenia układu moczowego to bardzo częste scho-
rzenie, zwłaszcza u  kobiet. Według szacunków ok. 
połowa kobiet i  12% mężczyzn doświadcza w  życiu 
epizodu zakażenia układu moczowego. Badania epi-
demiologiczne dowodzą, że ok. 81% zachorowań wy-
stępuje u kobiet, najczęściej w wieku 16-35 lat. U pra-
wie połowy kobiet w ciągu 12 miesięcy po pierwszym 
incydencie następuje nawrót choroby. U mężczyzn ry-
zyko zachorowania zwiększa się po 60. roku życia, co 

jest związane z  przerostem gruczołu krokowego, ale 
mimo to starsze kobiety chorują dwukrotnie częściej. 
A w kontekście fitoterapii warto dodać, że według da-
nych z USA, z powodu różnych postaci ZUM przepisu-
je się ok. 14% wszystkich antybiotyków.

Podczas swojego wystąpienia zaprezentował 
Pan zalecenia zespołu ekspertów Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego dotyczące leczenia 
ostrych niepowikłanych zakażeń układu 
moczowego. Czy może Pan przybliżyć te 
zalecenia?

Zalecenia zostały opublikowane na łamach „Przeglą-
du Urologicznego” 2019/3. Krótko mówiąc, strategia 
postępowania w  ostrych niepowikłanych zakażeniach 
układu moczowego u  kobiet wskazuje na możliwość 
zastosowania fitoterapii już w  pierwszym etapie le-
czenia ZUM (jako terapii nieantybiotykowej), a  także 
jako elementu profilaktyki farmakologicznej nieanty-
biotykowej (racjonalna fitoterapia). Może ona zostać 
rozważona w  leczeniu ostrych niepowikłanych infekcji 
dolnych dróg moczowych, w celu redukcji ilości prze-
pisywanych antybiotyków oraz ryzyka narastania wie-
loopornych drobnoustrojów. Ponadto może być roz-
ważona jako element profilaktyki nawracających ZUM 
(nawracających niepowikłanych zapaleń pęcherza mo-
czowego) w celu zmniejszenia częstości nawrotów. Do-
datkowo korzystny profil działań niepożądanych z bar-
dzo rzadkimi ogólnoustrojowymi efektami ubocznymi 
pozwala na jej bezpieczne użycie w codziennej prakty-
ce klinicznej.

fitoterapia 
w leczeniu zakażeń 
układu moczowego

ROZMOWA	Z dr. n. med. mikołajem PrZydacZem 
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SZPiTALA	UNiWERSyTECKiEgO	W KRAKOWiE
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W przedstawionych przez Pana zaleceniach 
pojawiła się racjonalna fitoterapia w leczeniu 
empirycznym ZUM. Co Pan Doktor o tym 
sądzi?

Racjonalna fitoterapia opiera się na produktach lecz-
niczych pochodzenia naturalnego, jednak o  ściśle 
kontrolowanym składzie, czystości i  zawartości sub-
stancji czynnych. Tak więc, jak to zostało ujęte w za-
leceniach zespołu ekspertów PTU, można ją stosować 
także dlatego, że jest skuteczna w leczeniu empirycz-
nym ZUM.

Właśnie. Na konferencji zaprezentowano też 
wyniki badania klinicznego potwierdzające 
skuteczność tradycyjnego leku roślinnego 
zawierającego w swoim składzie korzeń 
lubczyku, korzeń tysiącznika i liście 
rozmarynu w porównaniu z terapią 
antybiotykową. Proszę o komentarz na temat 
tych wyników.

Zgodnie z  wytycznymi EAU najczęstszym sposobem 
leczenia ostrego, niepowikłanego zapalenia pęcherza 
moczowego jest zastosowanie różnorodnych antybio-
tyków, w tym fosfomycyny z trometamolem (FT). W ba-
daniu stwierdzono, iż 83,51% pacjentek w grupie sto-
sującej produkt roślinny i 89,77% pacjentek w grupie 
przyjmującej FT nie wymagało zastosowania  dodatko-
wej antybiotykoterapii w ciągu 38 dni od rozpoczęcia 
leczenia. W  analizie równoważności fitoterapia staty-
stycznie nie wykazywała mniejszej skuteczności od an-
tybiotyku w  leczeniu ostrego niepowikłanego zapale-
nia pęcherza moczowego. Ponieważ obserwujemy dziś 
wzrastającą anybiotykooporność, zastosowanie fitote-
rapii wydaje się warte rozważenia.

Co Pan Doktor sądzi o efektach leczenia ZUM 
z zastosowaniem racjonalnej fitoterapii?

Wyniki badań, które zaprezentowano na konferencji 
oraz rekomendacje zespołu ekspertów PTU wskazują 
na to, że w przypadkach niepowikłanych zakażeń ukła-
du moczowego racjonalna fitoterapia, czyli taka, która 
wykorzystuje leki roślinne najwyższej jakości, wykazuje 
odpowiednią skuteczność. Jest też dobrze tolerowana 
przez pacjentów ze względu na znikome działania nie-
pożądane. Można więc zastosować ją w  leczeniu em-
pirycznym ostrego niepowikłanego zakażenia pęche-
rza moczowego jako pierwszy lek. Gdy okaże się mało 
skuteczna, bo jednak u  kilkunastu procent badanych 
pacjentek nie było pozytywnej odpowiedzi, należy za-
stosować leczenie celowane z użyciem antybiotyków.

W maju br. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) dała zielone światło racjonalnej 
fitoterapii w leczeniu różnych schorzeń. Czy 
uważa Pan, że racjonalna fitoterapia może 
w przyszłości być brana pod uwagę na równi 
z lekami syntetycznymi?

Można powiedzieć, że dzięki tej deklaracji fitoterapia 
przestaje być tzw. medycyną alternatywną. Trzeba jed-
nak podkreślić, że chodzi o racjonalną fitoterapię, a więc 
taką, która stosuje produkty lecznicze o  sprawdzonej, 
kontrolowanej zawartości substancji czynnych. Korzy-
stająca z  tradycyjnej wiedzy farmakognostycznej, ale 
też potwierdzona badaniami klinicznymi prowadzonymi 
zgodnie ze  wszystkimi zasadami medycyny opartej na 
dowodach. W przypadku tych schorzeń, w których już zo-
stała lub zostanie udowodniona jej skuteczność, na pew-
no można ją rozważyć.

Rozmawiał Andrzej Dziurdzikowski

W analizie równoważności 
fitoterapia statystycznie nie 
wykazywała mniejszej skuteczności 
od antybiotyku w leczeniu ostrego 
niepowikłanego zapalenia pęcherza 
moczowego. Ponieważ obserwujemy 
dziś wzrastającą anybiotykooporność, 
zastosowanie fitoterapii wydaje się 
warte rozważenia.

fOT.	DEPOSITPhOTOS
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Polskie Towarzystwo Urologiczne istnieje od 
1949 r., a  więc 70 lat. Liczy obecnie ponad 
1000 członków. To jedno z najstarszych towa-
rzystw naukowych w  Polsce. Główne kierunki 
działania PTU to dążenie do doskonałości za-

wodowej środowiska urologicznego, pobudzanie aktyw-
ności naukowej członków PTU, służenie pomocą organiza-
torom opieki zdrowotnej. Głównym celem jest oczywiście 
poprawa opieki nad pacjentami.
 W dziedzinie urologii w Polsce dokonuje się ogrom-
ny postęp, co jest ogromną zasługą PTU. Wśród preze-
sów były osoby będące wybitnymi osobistościami polskiej 
i europejskiej urologii, a wkład ich wiedzy przyczynił się do 
uformowania stowarzyszenia, które obecnie funkcjonuje. 
Warto wspomnieć o wybitnych urologach, m.in. takich jak 
prof. Stefan Wesołowski, prof. Emil Michałowski, prof. Flo-
rian Nowacki, prof. Tadeusz Krzeski, prof. Tadeusz Lorenz 
i jego syn prof. Jerzy Lorenz, prof. Adamkiewicz, prof. Ma-
rek Sosnowski, prof. Zbigniew Wolski oraz prof. Andrzej 
Borkowski i  prof. Andrzej Borówka. To wielkie postacie 
polskiej urologii, którymi szczycimy się też za granicą.
 Dziś PTU jest jedną z  najważniejszych instytucji na-
ukowych w naszym kraju. Dysponujemy własnym biurem 
wydawniczym, wydajemy książki, atlasy – staramy się za-
równo członkom PTU, jak i sympatykom oferować co roku 
kilka nowych pozycji książkowych, dotyczących zarówno 
historii, jak i współczesnej urologii. Wydajemy dwa pisma, 
w tym jedno o zasięgu paneuropejskim („Central Europe-
an Journal of Urology” (dawniej „Urologia Polska”), a drugie 
o  charakterze środowiskowym („Przegląd Urologiczny”). 
Mamy własną siedzibę, dysponujemy własnym biurem 
kongresowym, jesteśmy organizatorem Europejskiego Eg-
zaminu Specjalizacyjnego. Byliśmy pierwszym i przez dłu-
gi czas jedynym towarzystwem naukowym w Polsce, któ-
re przeprowadza egzamin pod własnymi auspicjami przy 

współudziale CMKP i  Ministerstwa Zdrowia, a  jednocze-
śnie jest to egzamin europejski.
 PTU jest otwarte na współpracę ze wszystkimi towa-
rzystwami naukowymi w naszym kraju, a  także z organi-
zacjami pacjentów. Modelowym przykładem współpra-
cy w  tym względzie są relacje m.in. ze Stowarzyszeniem 
Gladiator, Fundacją Wygrajmy Zdrowie, OncoCafe i  wie-
loma innymi. Oferujemy sesje naukowe pacjentom, a tak-
że przyjmujemy zaproszenia do uczestnictwa w  różnych 
aktywnościach organizowanych przez stowarzyszenia. 
Współpraca jest znakomita, jesteśmy z tego dumni.
 Ostanie lata to bardzo szybki rozwój urologii w Polsce. 
Kamieniem milowym jest możliwość operowania niemal 
wszystkich narządów za pomocą chirurgii małoinwazyjnej. 
Kolejny etap to wprowadzenie robotyki medycznej, robo-
tów chirurgicznych.
 Nie można nie wspomnieć o  narzędziach diagno-
stycznych. Dzięki precyzyjnej diagnostyce radiologicznej, 
metodą rezonansu magnetycznego, można niemal w 100 
proc. dostosowywać metodę leczenia zabiegowego do 
chorego. Dokonał się też ogromny postęp w  dziedzinie 
urologii molekularnej: wprowadzenie w latach 80. do po-
wszechnej praktyki klinicznej PSA, czyli specyficznego an-
tygenu gruczołu krokowego, niemal zrewolucjonizowało 
podejście do diagnostyki i monitorowania chorych na cho-
roby gruczołu krokowego.
 Polskie Towarzystwo Urologiczne działa dziś w  9 
regionalnych oddziałach i  w  wielu sekcjach, m.in. en-
dourologii, urologii onkologicznej, medycyny seksualnej, 
transplantologii urologicznej, sekcji urologów wojskowych, 
sekcji adeptów urologii, sekcji urologii czynnościowej i ro-
botycznej. Rozumiemy konieczność przemian zdrowot-
nych w  Polsce, jesteśmy do nich dobrze przygotowani 
i  deklarujemy wszelką współpracę we wprowadzaniu ta-
kich zmian. (MP)

Prof. Piotr chłoSta,	PREZES	POLSKiEgO	TOWARZySTWA	UROLOgiCZNEgO

PTU	to	jedna z najważniejszych 
instytucji naukowych w Polsce

Polskie Towarzystwo Urologiczne (PTU) istnieje 
już 70 lat. Byliśmy pierwszym i przez długi czas 
jedynym towarzystwem naukowym w Polsce, które 
przeprowadza egzamin pod własnymi auspicjami 
przy współudziale CMKP i Ministerstwa Zdrowia, 
a jednocześnie jest to egzamin europejski.

fOT.	EWA	LUBASZKA
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Zanieczyszczenie powietrza znalazło się na 
siódmym miejscu w rankingu najbardziej 
istotnych czynników mających wpływ na stan 
zdrowia człowieka. A tych zagrożeń, według 
WHO, która ranking sporządziła, jest około 100. 
Mamy się czego bać, prawda? Szczególnie my, 
Polacy – niestety pod względem zanieczyszczenia 
powietrza przodujemy w Europie…

To prawda. Powietrze, którym oddychamy, jest często 
nieodpowiedniej jakości. A przecież oddychamy nim 
non stop, w dzień i w nocy. I, być może od razu uprze-
dzając następne pytanie, nie chodzi tylko o smog, któ-
ry niepoprawnie utożsamiamy z zanieczyszczeniem 
powietrza ogółem. To nie jest to samo, smog nie jest 
synonimem zanieczyszczenia powietrza. Smog powsta-
je w określonych sytuacjach, kiedy dochodzi do wzrostu 
stężeń szkodliwych substancji i związków w powietrzu, 
przy niesprzyjających warunkach rozpraszania zanie-
czyszczeń. Smog dzielimy na zimowy i letni. Pierwszy 
jest spowodowany przede wszystkim emisją pyłu za-
wieszonego, w tym sadzy, związków węgla, siarki i azo-
tu, i wynika głównie ze spalania paliw stałych w gospo-
darstwach domowych. Smog letni tworzy się wskutek 
reakcji fotochemicznych przy bezchmurnej pogodzie i w 
wysokich temperaturach oraz promieniowania w obec-
ności tzw. prekursorów ozonu, które są emitowane 
głównie z sektora transportu. 

Mówiąc o zanieczyszczeniu powietrza, najczęściej 
wymienia się pył zawieszony PM2,5 oraz PM10. 
Ale zapewne nie tylko on decyduje o jakości 
powietrza, jakim oddychamy? 

Oczywiście że nie, mimo że to właśnie pył zawieszo-
ny obecnie ma najwyższy wskaźnik ryzyka zdrowotnego 
spośród wszystkich zanieczyszczeń. Im mniejsza frakcja, 
im drobniejsze są cząsteczki pyłu zawieszonego w po-
wietrzu, tym bardziej są one groźne. Np. pył PM2,5 po-
przez drogi oddechowe dociera do całego organizmu. 
Po drugie, pył zawieszony zawiera szereg szkodliwych 
związków, m.in. dioksyny i wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne oraz metale ciężkie. Niektóre z nich 
są wpisane przez Międzynarodową Agencję Badań nad 
Rakiem (IARC) na listę czynników silnie kancerogennych. 
Wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że wzrost 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o każde 
10 mikrogramów na metr sześcienny skutkuje wzrostem 
prawdopodobieństwa zgonu o 6 proc. 

Jeszcze nie tak dawno sądziliśmy, że największymi 
trucicielami powietrza są w naszym kraju duże 
zakłady przemysłowe. Dziś już wiemy, że do 
największych winowajców należą indywidualne 
gospodarstwa, gdzie w piecach pali się wszystkim, 
co pod ręką, a także transport drogowy. Czy 
jednak duże zakłady rzeczywiście są bez winy?

Zacznijmy od tego, że nasza energetyka oparta jest 
na węglu, co już wiele wyjaśnia, jeśli chodzi o emisję 
do atmosfery szkodliwych związków. Wysoka emisja 
pochodząca ze spalania paliw stałych rodzi określo-
ne, niekorzystne skutki dla środowiska i zdrowia. Po-
nadto spalamy znaczną ilość paliw w sektorze usług, 
w drobnych przedsiębiorstwach i w gospodarstwach 
domowych. Jeśli do tego uwzględnimy napływ trans-
geniczny zanieczyszczeń, to istotnie wyłania się bar-

wpływ czynników 
środowiskowych na nowotwory

ROZMOWA	Z	mgr. inż. 
krZySZtofem Skotakiem, 
EKSPERTEM	iNSTyTUTU	OCHRONy	
ŚROdOWiSKA	–	PAŃSTWOWEgO	
iNSTyTUTU	BAdAWCZEgO	W	WARSZAWiE.iNSTyTUTU	BAdAWCZEgO	W	WARSZAWiE.

Vademecum lekarZa
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dzo niepokojący obraz, jeśli chodzi o jakość powie-
trza. 

Jednym z czynników środowiskowych 
wpływających na zanieczyszczenie powietrza, 
o którym Pan już wspomniał, jest transport 
drogowy. O tym, że samochody trują, doskonale 
wiemy i… to czujemy. Wystarczy postać w korku 
w centrum dużego miasta w upalny, bezwietrzny 
dzień albo przejechać się ruchliwą ulicą. Co 
w tych samochodach jest dla nas najbardziej 
szkodliwego?

To głównie związki zawarte w spalinach, czyli gazy wyde-
chowe oraz pył. Jeszcze nie tak dawno jednym z głów-
nych problemów był ołów, dziś są to przede wszystkim 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, tlenki 
azotu, tlenek węgla, metale ciężkie, benzen. Zawartość 
spalin zależy od tego, w jakiego rodzaju silnik wyposa-
żony jest samochód, jakie ma zabezpieczenia, filtry, no 
i oczywiście, czy kierowca przestrzega wymogów eksplo-
atacji. 

Czy zanieczyszczenia emitowane przez 
samochody to tylko problem spalin?

Nie, chociaż spaliny mają tu największy udział. Mówiąc 
o jakości powietrza, nie możemy zapominać o tzw. wtór-
nych zanieczyszczeniach, np. unoszeniu pyłu zalegają-
cego na ulicach podczas przejazdu samochodów.Tym 
zanieczyszczeniem jest pył wyemitowany z innych źró-
deł i opadający na drogę, a także pył powstający w wy-
niku ścierania asfaltu, klocków i tarcz hamulcowych oraz 
opon samochodu. 

Na naszych drogach coraz więcej jest 
samochodów hybrydowych. Czy one mogą stać 
się ekologiczną alternatywą dla samochodów 
tradycyjnych? 

Tak, podobnie jak samochody elektryczne. Choć one 
również nie są pozbawione minusów, jeśli chodzi 
o wpływ na nasze zdrowie, mam tu na myśli chociaż-
by zjawisko emisji zanieczyszczeń wtórnych, to istotnie 
można je uznać za zdrowszą alternatywę ze względu na 
wykorzystywanie silnika elektrycznego podczas rusza-
nia i przy niskich prędkościach, np. podczas poruszania 
się w korkach, kiedy to emisja w tradycyjnych samocho-
dach jest najwyższa. To, jak i po czym jeździmy, w du-
żej mierze decyduje o tym, z jaką emisją zanieczyszczeń 
mamy do czynienia. 

Wróćmy jeszcze do kwestii zdrowotnych. Co 
prawda nie jest Pan lekarzem, ale zajmując się 
problemami zanieczyszczeń środowiskowych, 
zapewne dotyka Pan również problemu ich 
wpływu na nasze zdrowie. I tu nasuwa się 

pytanie: czy oddychając zanieczyszczonym 
powietrzem, najbardziej narażamy swój układ 
oddechowy? 

W zasadzie nie ma narządu, który nie odczułby negatyw-
nych skutków zanieczyszczonego powietrza. Zagrożo-
ny jest cały organizm, ale przede wszystkim układ krąże-
nia przy długookresowym narażeniu i układ oddechowy 
podczas epizodów smogowych. Skutki te dotyczą przede 
wszystkim dzieci, kobiet w ciąży i osób cierpiących na 
choroby przewlekłe. Ze względu na styl życia i uwarunko-
wania genetyczne, u jednych objawy pojawiają się wcze-
śniej, u innych później, ale ryzyko jest naprawdę duże. 

W Polsce z każdym rokiem przybywa 
zachorowań na raka pęcherza moczowego, 
zwłaszcza u mężczyzn. Ten rodzaj nowotworu 
uważa się za szczególnie związany z czynnikami 
środowiskowymi, jest on zaliczany do 
nowotworów środowiskozależnych. Już w 1895 
r. niemiecki lekarz Ludwig Rehn, zaobserwował, 
że wśród pracowników zatrudnionych przy 
produkcji barwników anilinowych wzrosła 
zachorowalność na raka pęcherza moczowego.

Związek zanieczyszczenia środowiska, w tym zanieczysz-
czeń powietrza, z nowotworami, mimo że wciąż badany, 
został już udowodniony. Wymienia się wiele rodzajów 
nowotworów, na powstawanie których zanieczyszcze-
nie powietrza ma wpływ. Wśród nich naukowcy wskazują 
również rak pęcherza moczowego. Szacuje się, że blisko 
połowa zachorowań na tego raka może być spowodowa-
na paleniem tytoniu, a więc wdychaniem zanieczyszczeń 
powietrza. Udowodniono również, że kierowcy ciężaró-
wek zapadają na raka pęcherza moczowego od 1,2 do 
2,3 razy częściej niż średnio w populacji generalnej. Po-
nadto zostało dowiedzione, że ryzyko zachorowania na 
ten rodzaj nowotworu zwiększa kontakt z takimi związka-
mi jak aminy aromatyczne, wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne, nitrozaminy, związki arsenu, kadmu, 
niklu, chromu, pestycydy. Wiele z nich to składniki zanie-
czyszczonego powietrza atmosferycznego. Nie bez zna-
czenia, jak w przypadku wielu innych nowotworów, pozo-
stają również uwarunkowania genetyczne. 

Wzrost zachorowań na raka pęcherza 
moczowego świadczy niestety o tym, że czynniki 
środowiskowe odgrywają w tym ogromną 
rolę. Gdybyśmy więc bardziej zadbali o to 
środowisko…

No właśnie, gdybyśmy. Z pewnością kluczowym działa-
niem obecnie, poza obniżaniem samej emisji zanieczysz-
czeń powietrza, jest podniesienie świadomości, zarów-
no decydentów, jak i społeczeństwa oraz proekologiczna 
zmiana zachowań. 

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Bardzo często spotykane są zaburzenia 
czynności przewodu pokarmowego. Wyni-
ka to z czynników fizjologicznych dotyczą-
cych przemiany alkoholu w  organizmie 
człowieka. Przewód pokarmowy narażo-

ny jest na bezpośredni wpływ napojów alkoholo-
wych, powstające w nim zmiany przy przewlekłym lub 
nadmiernym piciu oddziałują pośrednio na odległe 
narządy, przyczyniając się do rozwoju procesu no-
wotworowego. Przewlekłe nadużywanie alkoholu pro-
wadzi do rozwoju ok. 3,6% nowotworów. 
 Etanol najczęściej wywołuje nowotwory górnego 
odcinka oddechowego i pokarmowego, wątroby, okręż-
nicy i odbytnicy oraz piersi[2]. Ryzyko zachorowania na 
chorobę alkoholową wiąże się ze spożyciem wszystkich 
rodzajów alkoholu, bez większej zależności związanej 
z nawykami ich spożywania. Z analizy literatury wynika, 
że ryzyko zachorowania na alkoholozależne nowotwo-
ry rośnie wraz ze wzrostem spożywanych ilości i  cza-
sem nadużywania etanolu[3]. Chroniczne spożywanie 
alkoholu wiąże się z zaburzeniem równowagi kinetycz-
nej między procesami namnażania i apoptozy komórek 
błony śluzowej przewodu pokarmowego, powodując hi-
perproliferację komórek. Innym mechanizmem uszko-

dzenia błony śluzowej przez etanol jest uszkodzenie 
naczyń krwionośnych i  śródbłonka. Stres oksydacyjny 
wywołany etanolem powoduje generowanie reaktyw-
nych form tlenu: anionorodnika tlenowego, rodnika hy-
droksylowego i  tlenku azotu. Reaktywne formy tlenu 

są odpowiedzialne za proliferację i apoptozę komórek 
spowodowaną ich przedwczesnym starzeniem. Prze-
wlekłe spożycie alkoholu powoduje zaburzenia w funk-
cjonowaniu układu immunologicznego, dysfunkcje od-
porności, przez co zwiększony jest transport toksyn 
przez błonę śluzową, w tym również Helicobacter pylori, 
która jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka żo-
łądka. Alkohol poprzez zaburzenie perystaltyki przełyku 
i  jelit, upośledzenia motoryki żołądka, powoduje dłuż-
sze zaleganie pokarmu, w  tym zawartych w  nim sub-
stancji toksycznych i prokancerogennych, a dodatkowo 

Przewlekłe spożywanie alkoholu może prowadzić do uszkodzenia wielu narządów oraz 
upośledzenia funkcji i działania różnych układów w organizmie człowieka. 

Wątroba, trzustka, przewód pokarmowy, układ krwionośny i rozwijający się płód są 
najbardziej narażone na negatywne skutki etanolu[1]. 

Rola	alkoholu	etylowego	
w patogenezie nowotworów 

złośliwych przewodu 
pokarmowego
michał kukla1, marta StachowSka2

1	KLiNiKA	gASTROENTEROLOgii	i HEPATOLOgii,	ŚLąSKi	UNiWERSyTET	MEdyCZNy	
W KATOWiCACH

2	OddZiAŁ	CHORóB	WEWNĘTRZNyCH,	SZPiTAL	REJONOWy	W MySZKOWiE

Przewlekłe	nadużywanie	alkoholu	
prowadzi	do	rozwoju	ok.	3,6%	
nowotworów.	

Vademecum lekarZa
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Ryzyko	zachorowania	na	chorobę	alkoholową	
wiąże	się	ze	spożyciem	wszystkich	rodzajów	
alkoholu,	bez	większej	zależności	związanej	
z nawykami	ich	spożywania.

fOT.	DEPOSITPhOTOS
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spowolniona motoryka sprzyja namnażaniu się bakterii 
produkujących endotoksyny[4]. 
 Nadużywanie etanolu jest powodem 3,2% wszyst-
kich zgonów rocznie (co stanowi ok. 1,8 miliona zgo-
nów), jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia WHO[3]. 
W obecnych czasach rosnąca epidemia cukrzycy typu 2, 
otyłości, a także alkoholizm stają się poważnym wyzwa-
niem dla onkologów. Istotnym problemem jest nie tyl-
ko ilość spożytego alkoholu, ale także wiek, gdyż coraz 
młodsze osoby nadużywają alkohol. 
 W niniejszej pracy zostanie omówiony zostanie udział 
etanolu, a  szczególnie jego metabolitów, w  patogenezie 
wybranych nowotworów, przewodu pokarmowego. 

mechaniZm kancerogennego 
dZiałania alkoholu
Metabolity alkoholu, głównie aldehyd octowy, dzia-
łają toksycznie i  prokancerogennie na DNA i  biał-

ka[5]. Poprzez metabolity alkoholu dochodzi do roz-
woju stresu oksydacyjnego związanego z  produkcją 

wolnych rodników tlenowych i  azotowych uszkadza-
jących DNA, białka i  lipidy. Etanol wpływa na zmniej-
szenie wchłaniania substancji o działaniu antyoksyda-
cyjnym, takich jak witamina A  i  karotenoidy, witamin 

Przewlekłe	spożycie	alkoholu	powoduje	zaburzenia	
w funkcjonowaniu	układu	immunologicznego,	
dysfunkcje	odporności,	przez	co	zwiększony	jest	
transport	toksyn	przez	błonę	śluzową,	w tym	również	
helicobacter	pylori,	która	jest	głównym	czynnikiem	
ryzyka	rozwoju	raka	żołądka.

Etanol	najczęściej	wywołuje	
nowotwory	górnego	odcinka	
oddechowego	i pokarmowego,	
wątroby,	okrężnicy	 
i odbytnicy	oraz	piersi.

Vademecum lekarZa
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z  grupy B, kwasu foliowego, witaminy C, witaminy E. 
Dodatkowo etanol uszkadza barierę jelitową, przez 
co zwiększa się wchłanianie endotoksyn bakteryj-
nych, szczególnie lipopolisacharydu. Nadmierna ilość 
alkoholu powoduje wzrost wchłaniania żelaza[6] oraz 
zwiększa stężenie estrogenów. Wzrost stężenia es-
trogenów, z  jednoczesnym spowolnieniem ich me-
tabolizmu, ma ścisły związek z  rozwojem raka pier-
si u  kobiet spożywających etanol[7]. Ponadto alkohol 
może zwiększać konwersję testosteronu do estra-
diolu[8]. W badaniach na szczurach przewlekłe poda-
wanie alkoholu powodowało zwiększenie aktywności 
aromatazy wątrobowej, która jest odpowiedzialna za 
syntezę estrogenów z  androstenodionu i  testoste-
ronu. Obserwowano zmniejszenie stężenia testoste-
ronu i  jednoczesne zwiększenie stężenia estradiolu 
w osoczu[9]. Należy pamiętać także, że w wielu napo-
jach alkoholowych zawarte są prokancerogeny, które 
powstają podczas produkcji lub fermentacji. Należą 
do nich między innymi: nitrozoaminy, fenole, węglo-
wodory, azotowe związki aromatyczne, mykotoksy-
ny, taniny. W  niektórych produktach alkoholowych 
znajduje się wiele dodatków smakowych, konserwan-
tów i produktów naturalnych, które mogą wpływać na 
proces nowotworzenia[10]. 

ZnacZenie metaboliZmu 
alkoholu etylowego w ProceSie 
kancerogeneZy 
Etanol po wypiciu kontaktuje się bezpośrednio z bło-
ną śluzową jamy ustnej, gardła, górnej części krtani, 
przełyku, żołądka i  jelita cienkiego. Maksymalne stę-
żenie we krwi jest osiągane w  czasie od 1 do 2 go-
dzin po spożyciu. Główny metabolizm alkoholu ma 
miejsce w wątrobie. Prawie 80% etanolu metabolizo-
wane jest przez dehydrogenazę alkoholową (alcohol 
dehydrogenase, ADH), która jest zlokalizowana w cyto-
zolu hepatocytów. W wyniku przemian powstaje alde-
hyd octowy. Około 15% etanolu jest utleniane przez 
mikrosomalny układ enzymów utleniających (micro-
somal ethanol oxidizing system, MEOS), który wcho-
dzi w  skład cytochromu P450 2E1. Podczas utlenia-
nia w MEOS powstają wolne rodniki tlenowe. Aldehyd 
octowy dzięki enzymowi – dehydrogenazie ksanty-
nowej, jest utleniany do kwasu octowego. W  czasie 
ostrego zatrucia etanolem dehydrogenaza ksanty-
nowa przekształca się w  oksydazę ksantynową, któ-
ra posiada silne powinowactwo do elektronów. Pro-
wadzi to do wzmożonej generacji wolnych rodników. 
Pozostałe 5-10% etanolu metabolizowane jest przez 
katalazę (Rycina 1).

80% etanolu metabolizuje ADH 15% etanolu metabolizuje CYP2E1

NAD+

NAD+

NADH++H+

ADH

Octan

Aldehyd octowy

Etanol

CYP2E1

ROS

ROS

Kwas retinowy                 Polarne metabolity
Prokarcynogeny             Karcynogeny

Metabolizm
CYP2E1

u
alkoholików

wzrasta
5-10 razy

Reoksydacja
w mitochondriach

Polimorfizm
(ADH1B, ADH1C)

Polimorfizm
(ALDH2)

Mikrobiota
(jama ustna i jelito grube)

Tkanka
Polimorfizm

ALDH

Addukty DNA

Rycina 1. Schemat metabolizmu etanolu (na podstawie[11]).

CYP 2E1 – cytochrom P450 2E1; 
ADH – dehydrogenaza alkoholowa; 
NAD+ – dinukleotyd nikotynami-
do-adeninowy, forma utleniona; 
NADH – forma zredukowana NAD+; 
ROS – reaktywne formy tlenu.
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  W mózgu człowieka występują trzy układy utleniają-
ce etanol: dehydrogenaza alkoholowa, cytochrom P450 
2E1 oraz katalaza. Po jednorazowym spożyciu alkoho-
lu jest on metabolizowany głównie przez ADH i katala-
zę. W wyniku długotrwałego, systematycznego naduży-
wania etanolu zaczyna dominować utlenianie poprzez 
cytochrom P450 2E1. Indukcja cytochromu powoduje 
peroksydacje lipidów i zmiany w błonach komórkowych 
neuronów, co przemawia za neurotoksycznym działa-
niem etanolu[12]. 
 Podczas utleniania alkoholu w cytoplazmie komór-
ki wątrobowej powstały w czasie utleniania wodór jest 
przyłączany do nukleotydu nikotynamidoadeninowego 
(NAD+), przez co powstaje zredukowana forma dinu-
kleotydu nikotynamidoadeninowego (NADH), który na-
stępnie jest transportowany do mitochondriów, gdzie 
ulega reoksydacji w  łańcuchu oddechowym, dzięki ko-
enzymowi Q, i zostaje zregenerowany do NADH+. Prze-
wlekłe spożywanie alkoholu powoduje niszczenie mito-
chondriów i ułatwia przeciek rodników nadtlenkowych 
podczas transportu elektronów w  łańcuchu oddecho-
wym. 
 Etanol podlega także pozawątrobowej przemianie 
w  obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego. 
Komórki błony śluzowej zawierają enzym dehydroge-

nazę alkoholową typu I, ale i dehydrogenazę alkoholo-
wą typu IV, czyli σADH, która jest odpowiedzialna także 
za utlenianie bardziej złożonych alkoholi takich jak bu-

W wielu	napojach	alkoholowych	
zawarte	są	prokancerogeny,	które	
powstają	podczas	produkcji	lub	
fermentacji.	Należą	do	nich	między	
innymi:	nitrozoaminy,	fenole,	
węglowodory,	azotowe	związki	
aromatyczne,	mykotoksyny,	
taniny.	W niektórych	produktach	
alkoholowych	znajduje	się	
wiele	dodatków	smakowych,	
konserwantów	i produktów	
naturalnych,	mogących	wpływać	
na	proces	nowotworzenia.

Vademecum lekarZa

Główny	metabolizm	alkoholu	ma	miejsce	
w wątrobie.	W wyniku	przemian	powstaje	
aldehyd	octowy.	Około	15%	etanolu	jest	
utleniane	przez	mikrosomalny	układ	
enzymów	utleniających	(microsomal	ethanol	
oxidizing	system,	MEOS).	Podczas	utleniania	
w MEOS	powstają	wolne	rodniki	tlenowe.

fOT.	DEPOSITPhOTOS
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tanol i propranol. Obecność dehydrogenazy alkoholo-
wej typu I oraz IV stwierdzono również w odbytnicy, co 
może wiązać się z większym ryzykiem powstawania no-
wotworów tej okolicy u osób spożywających alkohol. 
 Przewlekłe spożywanie alkoholu pobudza en-
zymy wątrobowe, w  tym enzymy cytochromu P450, 

powodując tym samym wzrost aktywacji środowi-
skowych kancerogenów. Indukcja cytochromu P450 
odbywa się nie tylko w  wątrobie, ale również w  płu-
cach, jelitach oraz przełyku. Cytochrom P450 jest od-
powiedzialny za katalizowanie bioaktywacji prokan-
cerogenu znajdującego się w  dymie papierosowym 
– N-nitrozodimetylaminy.
 Podczas spożywania wysokich dawek alkoholu, 
gdy jego stężenie we krwi znacząco wzrasta, do jego 
biotransformacji zostaje zaangażowany w  znacznie 
większym stopniu cytochrom P450 (CYP2E1) i katalaza 
wątrobowa[13]. 
 Katalaza jest enzymem markerowym peroksyso-
mów, znajdujących się w  hepatocytach[14]. Uczestni-
czy w  neutralizacji szkodliwego nadtlenku wodoru, 
rozkładając go do wody i  tlenu. Przy niskim stężeniu 
nadtlenku wodoru dominuje aktywność peroksydazo-
wa katalazy. W  wyniku jej działania powstają związki 
o  charakterze donorów wodoru: etanol, metanol, fe-
nol i  inne. Katalaza uczestniczy w detoksykacji etano-
lu, spełnia także istotną funkcję w stanach zapalnych, 
mutagenezie i  kancerogenezie oraz stanowi ochronę 
przed apoptozą. Obniżenie stężenia katalazy obser-
wuje się w zapaleniu płuc, gruźlicy, miażdżycy, cukrzy-
cy, nowotworach[15]. Wykazano, że wzrost aktywności 
katalazy w  osoczu poprzedza proces zapalny. Powo-
dem wzrostu jej stężenia jest wyciek katalazy z uszko-
dzonych komórek, zwłaszcza erytrocytów. Wzrost ak-
tywności katalazy w przebiegu zapalenia ma charakter 
obronny. Chroni organizm przed toksycznym działa-
niem nadtlenku wodoru[15]. Znaczące obniżenie ak-
tywności katalazy obserwowano także w wielu typach 
nowotworów – głowy, szyi, przewodu pokarmowego, 
piersi, nerek i białaczkach[15]. 

rola mikrobioty w metaboliZmie 
alkoholu
W ostatnich latach ukazały się liczne badania o istotnej 
roli mikrobioty w  rozwoju i patogenezie chorób meta-
bolicznych i nowotworowych. Bakterie, które produkują 
aldehyd octowy, znajdują się w gardle, żołądku (H. pylo-
ri) oraz jelicie grubym. Mikrobiota pacjentów przewlekle 
nadużywających alkohol charakteryzuje się spadkiem 
ilości bakterii typu Bacteroidetes, a wzrostem ilości Pro-
teobacteria i Enterobacteriacae. W warunkach beztleno-
wych bakterie prowadzą fermentację alkoholową, której 
końcowym etapem jest redukcja aldehydu octowego do 
etanolu. Katalizatorem tej reakcji jest bakteryjna dehy-
drogenaza alkoholowa[16],[17]. 
 Reakcja ta może również zachodzić w przeciwnym 
kierunku, prowadząc do powstania aldehydu octowego. 
Zaburzenie składu mikrobioty powoduje zwiększenie 
przepuszczalności bariery jelitowej, a  w  konsekwencji 
aktywację receptorów rozpoznających wzorce, głównie 
receptorów Toll-podobnych (Toll-like receptors, TLRs)[18] 
i  akumulację acetaldehydu. Zwiększenie przepuszczal-
ności bariery jelitowej jest wynikiem fosforylacji tyrozy-
ny w białkach połączeń ścisłych. Aldehyd octowy powo-

duje zmniejszenie aktywności fosforylazy tyrozynowej 
i  zwiększenie fosforylacji tyrozyny w  połączeniach ści-
słych (TJ – tight junction) i  połączeniach przylegających 
(AJ – adherens junction)[2].
 W  wyniku aktywacji enzymów mikrosomalnych 
i nadmiaru żelaza dochodzi do rozwoju stresu oksy-
dacyjnego. Wolne rodniki uszkadzają błony komór-

Obecność	dehydrogenazy	
alkoholowej	typu	I oraz	IV	
stwierdzono	również	w odbytnicy,	
co	może	wiązać	się	z większym	
ryzykiem	powstawania	
nowotworów	tej	okolicy	u osób	
spożywających	alkohol.	

Katalaza	uczestniczy	
w detoksykacji	etanolu,	
spełnia	także	istotną	funkcję	
w stanach	zapalnych,	mutagenezie	
i kancerogenezie	oraz	stanowi	
ochronę	przed	apoptozą.	
Obniżenie	stężenia	katalazy	
obserwuje	się	w zapaleniu	płuc,	
gruźlicy,	miażdżycy,	cukrzycy,	
nowotworach.	Wykazano,	że	
wzrost	aktywności	katalazy	
w osoczu	poprzedza	proces	
zapalny.
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kowe, mitochondrialne i  jądrowy aparat genetyczny. 
Utlenianie lipidów powoduje powstawanie toksycz-
nych związków: 4-hydroksy-2-nonenalu (HNE) i  dial-
dehydu malonowego (MDA), tworzących kompleksy 
z białkami i aldehydem octowym, które stymulują ko-
mórki zapalne.
 Podczas utleniania etanolu do aldehy-
du octowego w  cytoplazmie oraz aldehydu octo-
wego do kwasu octowego w  mitochondriach 

powstaje forma zredukowana dinukleotydu nikoty-
namido-adeninowego (NADH). Jego nadmierna pro-
dukcja jest związana z  toczącym się stresem re-
dukcyjnym. Powoduje on upośledzenie procesu 
utleniania w mitochondriach, prowadząc do zwiększe-
nia produkcji mleczanów, spowolnienia cyklu Krebsa 
i mobilizacji ferroportyny. Ferroportyna to białko przez- 
błonowe odpowiedzialne za transport żelaza z komó-
rek do krwi[19]. Dodatkowo stres redukcyjny prowadzi 
do generowania reaktywnych form tlenu (ROS, reacti-
ve oxygen species). 
 Te wysoce reaktywne związki mają zdolność do 
wiązania się ze składnikami komórkowymi, co powodu-
je zaburzanie ich funkcji. Wolne rodniki mają wysoką 
reaktywność wynikającą z  obecności niesparowanych 
elektronów. Tlen wykazuje wysokie powinowactwo do 
elektronów, przez co ma tendencje do redukcji do rod-
nika nadtlenkowego i nadtlenku wodoru. Tlen jest ła-
two rozpuszczalny w lipidach. Nadmiar ROS prowadzi 
do peroksydacji lipidów. W ten sposób powstają lipido-
we rodniki alkilowe, które po reakcji z  tlenem tworzą 
rodniki peroksylowe[17]. Perodyksydacja wielonienasy-
conych kwasów tłuszczowych, które wchodzą w skład 
błon biologicznych, prowadzi do uszkodzenia błon, 
poprzez zmianę potencjału powierzchniowego i prze-
puszczalności[20].

 Ta reakcja może być przerwana w obecności anty-
oksydantów, takich jak np. witamina E (tokoferol). Pro-
ces peroksydacji lipidów zainicjowany spożyciem etano-
lu ma miejsce nie tylko w wątrobie, ale także przełyku, 
płucach i jamie ustnej. Nadtlenki lipidów mogą wpływać 
na kancerogenezę przez utlenianie kwasów nukleino-
wych, białek oraz utlenianie innych karcynogenów do 
ich aktywnych form. Aktywne rodniki tlenowe, peroksy-
dowane lipidy, produkty rozkładu aldehydu mrówkowe-
go mogą prowadzić do uszkodzenia DNA. 

rola aldehydu octowego 
w dZiałaniu Prokancerogennym
Aldehyd octowy wykazuje dużą aktywność biologicz-
ną. Wywołuje punktowe mutacje w genach dla fosfory-
bozylotransferazy hipoksantynowej (HPR1), powodując 
aberracje chromosomalne. Aldehyd octowy wiąże się 
z białkami i zmienia ich strukturę przestrzenną. Tworzy 
wiązania kowalencyjne z białkami i w tej formie zacho-
wuje się jako neoantygen, wywołując odpowiedź immu-
nologiczną, przez co może doprowadzić do destrukcji 
komórki[21]. Ponadto uszkadza enzymy odpowiedzialne 

za naprawę DNA (metylotransferaza guaniny) i metyla-
cję DNA (hamuje metylacje cytozyny)[21]. Jego działanie 
prokancerogenne obejmuje hamowanie czynników an-
tyoksydacyjnych, takich jak glutation i metionina. Gluta-
tion to tripeptyd, który spełnia istotną rolę w procesie 
detoksykacji związków kancerogennych i wykazuje silne 
działanie przeciwutleniające. Aldehyd octowy i jego me-
tabolity wywołują niedobór fosfatydylocholiny, poprzez 

Wzrost	aktywności	katalazy	
w przebiegu	zapalenia	ma	
charakter	obronny.	Chroni	
organizm	przed	toksycznym	
działaniem	nadtlenku	wodoru.	
Znaczące	obniżenie	aktywności	
katalazy	obserwowano	także	
w wielu	typach	nowotworów	
–	głowy,	szyi,	przewodu	
pokarmowego,	piersi,	nerek	
i białaczkach.

Proces	peroksydacji	lipidów	
zainicjowany	spożyciem	etanolu	
ma	miejsce	nie	tylko	w wątrobie,	
ale	także	przełyku,	płucach	i jamie	
ustnej.	Nadtlenki	lipidów	mogą	
wpływać	na	kancerogenezę	przez	
utlenianie	kwasów	nukleinowych,	
białek	oraz	utlenianie	innych	
karcynogenów	do	ich	aktywnych	
form.	Aktywne	rodniki	tlenowe,	
peroksydowane	lipidy,	produkty	
rozkładu	aldehydu	mrówkowego	
mogą	prowadzić	do	uszkodzenia	
DNA.
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peroksydacje fosfolipidów błonowych, która jest skład-
nikiem błony komórkowej i  wykazuje aktywne działa-
nie przeciwutleniające[22]. Aldehyd octowy tworzy stabil-
ne połączenia z DNA (addukty). Wytwarzanie adduktów 
wzrasta w przypadku braku antyoksydantów i narasta-
nie stresu oksydacyjnego oraz apoptozy[23].

PolimorfiZm adh 
a ryZyko roZwoju raka 
Dehydrogenaza alkoholowa jest heterogeniczna, ma 
zdolność do utleniania różnych alifatycznych i  aroma-
tycznych alkoholi. Oprócz swojej głównej roli w  bio-
transformacji alkoholu etylowego, bierze również udział 
w metabolizmie retinolu i serotoniny[18].
 Sposób metabolizowania alkoholu jest warunkowa-
ny genetycznie. Najważniejszym enzymem w  metabo-
lizmie etanolu jest dehydrogenaza alkoholowa typu 3 
(ADH3)[7]. W zależności od posiadanego wzorca można 
szybko lub wolno metabolizować alkohol. Enzym, który 
jest kodowany przez allel ADH3 1-1 metabolizuje alko-
hol 2,5 razy szybciej niż allel ADH3 1-2 lub 2-2. Ryzyko 
rozwoju nowotworu górnej części przewodu pokarmo-
wego na podłożu alkoholowym jest wyższe u osób po-
siadających szybko metabolizujący enzym ADH[13]. 
 W badaniu z Puerto Rico wykazano, że ryzyko roz-
woju raka jamy ustnej u  pacjentów nadużywających 
alkohol było 40 razy większe u  homozygot ADH1C1 
w porównaniu z czterokrotnym wzrostem ryzyka u ho-
mozygot ADH1C2. Jednakże inne badania związane z ry-
zykiem zwiększonej zapadalności na nowotwory głowy 
i  szyi nie udowodniły bezpośredniego związku pomię-
dzy ryzykiem rozwoju nowotworów a  polimorfizmami 
ADH[3]. 
 W  rozwoju alkoholowej choroby wątroby istotną 
rolę odgrywają czynniki genetyczne odpowiedzialne za 
mikrosomalną ścieżkę metabolizmu etanolu. Uważa się, 
że fenotyp odpowiedzialny za słabszą aktywność meta-
boliczną może sprzyjać alkoholizmowi i  przekierować 
przemianę etanolu na drogę mikrosomalną, aktywując 
CYP2E1. Wynikiem takiego metabolizmu jest nadpro-
dukcja rodników hydroksylowych odpowiedzialnych za 
stres oksydacyjny w hepatocytach. 

PolimorfiZm dehydrogenaZy 
aldehydowej a SZybkoŚć 
metaboliZowania etanolu
Populacja ludzi z  Dalekiego Wschodu, między innymi 
Japończycy, nie wytwarzają aktywnej mitochondrialnej 
dehydrogenazy aldehydowej (aldehyde dehydrogenase, 
ALDH2)[24], która jest odpowiedzialna za utlenianie al-
dehydu octowego wytworzonego podczas metabolizmu 
etanolu. Osoby te cierpią na reakcję – alkohol-flush reac-
tion, zwany również Asian fush. Reakcja ta jest wynikiem 
nadmiernej kumulacji aldehydu octowego. Podjednost-
kę tego enzymu zsekwencjonowano i wykazano, że nie-
aktywny enzym jest wynikiem substytucji lizyny do glu-
taminianu w pozycji 487. Allel kodujący nieprawidłową 
podjednostkę jest dominujący[25]. 

rola retinoidów w nowotworZeniu
Do grupy retinoidów zaliczamy witaminę A i jej pochod-
ne. U alkoholików obserwowany jest niższe stężenie wi-
taminy A w wątrobie[26]. Nadmiar etanolu oddziałuje na 
metabolizm retinoidów na kilka sposobów. Alkohol ety-
lowy jest inhibitorem dehydrogenazy alkoholowej na 
szlaku metabolicznym retinolu. Hamowanie metaboli-
zmu retinolu polega na współzawodniczeniu o to samo 
miejsce wiążące w  kompleksie ADH-NAD+[18]. Etanol 
działa jako konkurencyjny inhibitor utleniania witami-
ny A do kwasu retinowego. Wzmaga katabolizm kwasu 
retinowego przez alkoholową indukcję cytochromu CY-

P2E1 Ponadto zwiększa mobilizację witaminy A z wątro-
by do innych tkanek. We wczesnej fazie kancerogenezy 
uszkodzeniu ulega szlak sygnalizacyjny retinoidów. Reti-
noidy oddziałują na szlaki sygnałowe, w tym sygnalizację 
estrogenową w raku piersi. W badaniach eksperymen-
talnych na szczurach udowodniono, że niski poziom 
kwasu retinowego spowodowany długotrwałym poda-

U osób	przewlekle	spożywających	
alkohol	obserwuje	się	
zwiększoną	podatność	na	
infekcje	wirusowe,	bakteryjne,	
choroby	układu	krążenia,	zmiany	
neurodegeneracyjne	oraz	zmiany	
zapalne.	

Wiele	czynników	ma	wpływ	na	
wzrost	i progresję	guza,	jednakże	
coraz	częściej	podkreślana	jest	
rola	komórek	odpornościowych	
w kontrolowaniu	wzrostu	
i progresji	raka.	Z analizy	badań	
naukowych	wynika,	że	spożywanie	
etanolu	zakłóca	odpowiedź	układu	
immunologicznego	zarówno	
wrodzoną,	jak	i nabytą.
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waniem alkoholu może sprzyjać proliferacji i  złośliwej 
transformacji hepatocytów poprzez regulację ekspresji 
genów AP-1 (activator protein)[11]. 

immunoedukacja nowotworowa  
– nadZór immunologicZny
U osób przewlekle spożywających alkohol obserwuje 
się zwiększoną podatność na infekcje wirusowe, bak-
teryjne, choroby układu krążenia, zmiany neurodege-
neracyjne oraz zmiany zapalne. 
 Wiele czynników ma wpływ na wzrost i progresję 
guza, jednakże coraz częściej podkreślana jest rola 
komórek odpornościowych w kontrolowaniu wzrostu 
i  progresji raka. Z  analizy badań naukowych wynika, 
że spożywanie etanolu zakłóca odpowiedź układu im-
munologicznego zarówno wrodzoną, jak i nabytą. Po 
przekształceniu niektórych komórek w  komórki no-
wotworowe rozpoczyna się nadzór immunologicz-
ny, zwany immunoedukacją nowotworową[27]. Układ 
immunologiczny szybko identyfikuje komórki rako-
we lub przedrakowe i  niszczy je. Ta odpowiedź jest 
rozpoznawana przez mediatory zapalne – chemokiny 
i  cytokiny, które są wytwarzane przez szereg komó-
rek odpornościowych, takich jak komórki naturalnych 
zabójców (naturall killers, NK), makrofagi, neutrofile 

i komórki dendrytyczne (dendritic cells, DCs). Komórki 
NK jako pierwsze rozpoznają i  zapobiegają rozwojo-
wi nowotworów. Po aktywacji, komórki NK wytwarzają 
cytokiny i chemokiny, które generują reakcje zapalne 
i  aktywują adaptacyjną odpowiedź immunologiczną. 

Makrofagi wykazują zarówno działanie przeciwnowo-
tworowe, jak i działanie hamujące odpowiedź przeciw 
komórkom nowotworowym. Komórki dendrytyczne 
działają jako ogniwo łączące wrodzone i adaptacyjne 
mechanizmy układu immunologicznego. Identyfikują 
i  prezentują obce cząsteczki innym komórkom ukła-
du immunologicznego[28]. 
 Nadmierne spożywanie alkoholu może działać 
hamująco na komórki NK. Etanol może hamować 

funkcję efektorową komórek NK w  wątrobie, tłumić 
aktywność cytolityczną, hamować uwalnianie komó-
rek NK ze szpiku kostnego i nasilać apoptozę komó-
rek NK w śledzionie[29], [30]. Przedłużone narażenie na 
etanol aktywuje komórki prozapalne, takie jak mo-
nocyty i  makrofagi, do produkcji prozapalnych cyto-
kin: czynnik martwicy nowotworów α (tumor necrosis 
factor α, TNF α), interleukiny 1 (IL-1), IL-6 oraz IL-8. 
Przewlekły stan zapalny może powodować transdyfe-
rencjację w komórkach takich narządów jak trzustka, 
żołądek, jelito i przełyk[31].
 Istotnym wymogiem w  walce z  komórkami no-
wotworowymi są prawidłowo funkcjonujące DCs, któ-
re rozpoznają i  prezentują antygen nowotworowy. 
U  pacjentów z  rakiem wątrobowokomórkowym (he-
patocellular carcinoma, HCC) komórki DC mają różne 
anomalie: defekty fenotypów, markerów powierzch-
niowych[28], [32]. Ponadto wykazują obniżoną zdolność 
do endocytozy i  allostymulacji w  porównaniu z  pra-
widłowymi DCs. Alkohol wpływa na osłabienie dojrze-
wania szpikowego DCs i  ich zdolności do prezentacji 
antygenu oraz stymulacji komórek T. Z tego powodu 
DCs mają zmniejszoną ekspresję HLA-DR, zdolność 
do syntezy IL-12 oraz podwyższoną zdolność do syn-
tezy IL-10. Zmiany, jakie zachodzą w  DCs, zarówno 
w  ich dojrzewaniu, jak i  funkcjonowaniu, odzwiercie-
dla wpływ alkoholu na rozwój HCC[11]. 

Komórki	naturalnych	zabójców	
(naturall	killers,	NK)	jako	pierwsze	
rozpoznają	i zapobiegają	
rozwojowi	nowotworów.	Po	
aktywacji,	komórki	NK	wytwarzają	
cytokiny	i chemokiny,	które	
generują	reakcje	zapalne	
i aktywują	adaptacyjną	
odpowiedź	immunologiczną.	
Makrofagi	wykazują	zarówno	
działanie	przeciwnowotworowe,	
jak	i działanie	hamujące	
odpowiedź	przeciw	komórkom	
nowotworowym.

Nadmierne	spożywanie	alkoholu	
może	działać	hamująco	na	komórki	
naturalnych	zabójców	(naturall	
killers,	NK).	Etanol	może	hamować	
funkcję	efektorową	komórek	NK	
w wątrobie,	tłumić	aktywność	
cytolityczną,	hamować	uwalnianie	
komórek	NK	ze	szpiku	kostnego	
i nasilać	apoptozę	komórek	NK	
w śledzionie.

Vademecum lekarZa
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roZwój alkoholowej choroby 
wątroby 
Alkoholowa choroba wątroby (alcoholic liver disease, 
ALD) jest konsekwencją przewlekłego spożywania al-
koholu. 
 Jednym z częstych zaburzeń, które towarzyszą ALD, 
jest nieprawidłowy metabolizm żelaza. Nadmiar żelaza 
w wątrobie stwierdza się u około 50% osób z ALD. Nad-
mierne spożycie alkoholu powoduje wczesny wzrost 
stężenia ferroportyny i wysycenia transferryny żelazem 
(transferrin iron saturation, TIS) oraz zwiększone gro-
madzenie żelaza w wątrobie, zarówno w hepatocytach, 
jak i  komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego, 
szczególnie w  makrofagach. Etanol wpływa na zwięk-
szone wchłanianie żelaza w  jelitach, wyraźnie wzrasta 
ekspresja receptorów transferynowych (TfRs) w  hepa-
tocytach, co nasila akumulację żelaza w wątrobie i pro-
wadzi do rozwoju syndromu przeładowania żelazem[6]. 
Hepatotoksyczny wpływ żelaza polega na produkcji wol-
nych rodników w  czasie przemian żelaza. W  obecno-
ści żelaza nadtlenek wodoru może przyłączyć elektron, 
dając w  efekcie rodnik wodorotlenowy. Stres oksyda-
cyjny prowadzi do peroksydacji lipidów, uszkadza mi-
tochondria i osłabia błony komórkowe oraz powoduje 
apoptozę hepatocytów. Produkty stresu oksydacyjnego 
i toczący się proces zapalny sprzyjają aktywacji makro-

fagów (komórek Kupffera) i produkcji czynników profi-
brynogennych – transformującego czynnika wzrostu 
β1 (transforming growth factor β, TGF-β1). Długotrwa-
ła ekspozycja hepatocytów na nadmiar żelaza zwięk-
sza ryzyko progresji włóknienia i rozwoju HCC. Komórki 
Kupffera aktywują komórki gwiaździste wątroby (hepatic 
stellate cells, HSCs). Dodatkowo żelazo aktywuje bezpo-
średnio HSCs i nasila ich przemianę do miofibroblastów 
i  wzmaga produkcję kolagenu[23]. Jak wspomniano po-
wyżej, rozwój włóknienia i marskości wątroby jest czyn-
nikiem rozwoju HCC. 
 Produkty stresu oksydacyjnego – malonodialdehyd 
(MDA) i  4-hydroksy-2-nonenal (HNE) powodują uszko-
dzenie DNA oraz niestabilność genetyczną, prowadzącą 
do powstawania mutacji. Ponadto wolne żelazo osłabia 
nadzór immunologiczny i  eliminację komórek ulegają-
cych transformacji nowotworowej. 
 W rozwoju ALD bardzo istotną rolę odgrywa nisz-
czący wpływ etanolu i jego metabolitów na barierę jeli-
tową. Destrukcja bariery jelitowej i  endotoksemia sta-
nowi zasadniczy czynnik w  rozwoju i  progresji ALD. 
Endotoksyny pochodzą ze ścian komórkowych bakterii 
Gram-ujemnych. Główną endoksyną jest lipopolisacha-
ryd (LPS). Sprawnie działająca bariera jelitowa sprawia, 
że tylko niewielka ilość LPS przenika do krwi wrotnej. 
Dzięki komórkom śródbłonka naczyń zatokowych (liver 

Do	rozwoju	marskości	wątroby	
prowadzi	spożycie	80	mg	
alkoholu	dziennie	przez	10-20	lat.	
Odpowiada	to	1	litrowi	wina,	
8	piwom,	120	ml	wódki	lub	whisky.
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sinusoidal endothelial cells, LSEC) regulowany jest klirens 
LPS, gdyż komórki te stanowią pierwszą linię obrony. 
Komórki LSEC drogą endocytozy usuwają rozpuszczal-
ne makromolekuły z krwi (mniejsze niż 100 nm), a więk-
sze i nierozpuszczalne molekuły są eliminowane drogą 
fagocytozy przez komórki Kupffera. Dzięki współdziała-
niu LSEC i komórek Kupffera nie dochodzi do rozwoju 
reakcji zapalnej. Spożywanie etanolu zaburza integral-
ność bariery jelitowej, zwiększając tym samym ilość LPS 
we krwi wrotnej i jego przenikalność do wątroby. Zwięk-
szone stężenie LPS zaburza homeostazę w  wątrobie, 
powodując stan zapalny i wzmożoną ekspresję czynni-
ków proangiogennych i profibrogennych. Ponadto eta-
nol upośledza czynność fagocytarną komórek Kupffera, 
zmniejszając wychwyt endotoksyn z krwi[33]. 

rak wątroby 
Rak wątrobowokomórkowy jest piątym co do częstości 
występowania w świecie nowotworem złośliwym[34]. Ob-
serwuje się zwiększoną zapadalność na HCC, a najwięk-
szą liczbę zachorowań obserwuje się w krajach rozwija-
jących się, Europy Zachodniej oraz Japonii[35]. 
 Alkohol pozostaje wciąż jedną z  głównych przy-
czyn przewlekłych chorób wątroby i  HCC. Wiadomo, 
że HCC u pacjentów z ALD rozwija się prawie zawsze 
w  stadium marskości. Każdego roku u  1-2% pacjen-

tów z  alkoholową marskością rozwija się HCC[36]. Al-
kohol może prowadzić do rozwoju HCC na drodze 
pośredniej i  bezpośredniej[37]. Genotoksyczność to 
bezpośrednia droga uszkodzenia genów odpowie-
dzialnych za nowotworzenie. Pośrednia droga wie-
dzie przez rozwój włóknienia z ostatecznym rozwojem 
marskości wątroby. Związek pomiędzy spożywaniem 
alkoholu a  ryzykiem rozwoju HCC jest wprost pro-
porcjonalny, a  rozwój nowotworu ściśle zależy od 
dawki spożywanego przez całe życie alkoholu. Pro-
gresja do marskości wątroby jest najbardziej praw-
dopodobnym czynnikiem rozwoju nowotworu. Czyn-
nikami znacznie zwiększającymi ryzyko HCC u  osób 
z  ALD są: wirusowe zapalenia wątroby, niealkoholo-
wa stłuszczeniowa choroba wątroby (nonalcoholic fat-
ty liver disease, NAFLD), cukrzyca, hemochromatoza[6]. 
Spożywanie alkoholu przy towarzyszącej infekcji wi-
rusem zapalenia wątroby typu C zwiększa dwukrotnie 
ryzyko rozwoju HCC. Analiza sekwencji guza w wątro-
bie wykazała związek między określonym czynnikiem 
ryzyka, w tym spożycia alkoholu, i sygnaturami muta-
cji. U osób nadużywających alkohol w guzach wątro-
by zgłaszano różne zmiany genetyczne. Analiza ge-
nomowa może usprawnić spersonalizowane leczenie 
pacjentów z  HCC. W  analizie sekwencjonowania eg-
zonu nowotworów wątroby zobrazowano sygnatury 
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mutacji związane ze specyficznymi czynnikami ryzy-
ka. W  głównej mierze połączone ze spożyciem alko-
holi, tytoniu i aflatoksyną B1[36], [38].

wPływ aldehydu octowego na 
dySfunkcjĘ bariery jelitowej 
Aldehyd octowy w  złożony sposób wpływa destrukcyj-
nie na barierę jelitową. Bariera jelitowa składa się z kilku 
warstw. Warstwy utworzone są przez mikroorganizmy 
jelitowe, ochronną warstwę śluzu, nabłonek jelitowy, ko-
mórki układu krwionośnego, chłonnego, immunologicz-
nego i nerwowego[39].
 Aldehyd octowy przerywa ścisłe łącza komórkowe 
(TJ) oraz połączenia przylegające (AJ). Połączenia TJ za-
wierają białka przezbłonowe – okludynę i klaudynę, na-

tomiast połączenia AJ zawierają kadherynę oraz białka 
peryferyjne – kateniny, które są składowymi cytoszkie-
letu komórki[40]. Aldehyd octowy poprzez zmniejszenie 
aktywności fosforylazy tyrozynowej i zwiększenie fosfo-
rylacji tyrozyny w AJ i TJ, zaburza ich działanie integralne 
w barierze jelitowej. 
 Drugim elementem toksycznego działania aldehy-
du octowego na barierę jelitową jest nasilenie ekspresji 
indukowanej syntazy tlenku azotu (inducible nitric oxide 
synthase, iNOS). Tlenek azotu wykazuje działanie geno-
toksyczne i mutagenne[36]. Działanie szkodliwe iNOS po-
lega na destrukcji cytoszkieletu komórkowego. W  po-
łączeniu z  wolnymi rodnikami nadtlenkowymi, które 
powstają po spożyciu etanolu, tworzy się anion nadtle-
noazotynu (ONOO-), upośledzający barierę jelitową[33]. 

endotokSyny a roZwój alkoholowej 
choroby wątroby 
Narażenie na alkohol zwiększa stężenie LPS w  krwi 
wrotnej. Uszkodzenie wątroby następuje poprzez ak-
tywację komórek Kupffera, pobudzenie tych komórek 
do profibrynogennego i  prozapalnego działania[41],[42]. 
U  pacjentów z  ALD wzrasta poziom CD14, jądrowego 
czynnika transkrypcyjnego kappa B (nuclear factor κB, 
NF-κB) i receptorów Toll-podobnych typu 4 (Toll like re-
ceptor 4, TLR-4). We krwi obwodowej endotoksyny bak-
terii łączą się z białkiem transportującym (lipoplysaccha-
ride binding protein, LBP). Powstaje kompleks LPS-LBP, 
który aktywuje komórki Kupffera poprzez interakcję 
z  białkiem powierzchniowym CD14 i  przezbłonowym 
TLR-4[33]. 

 Białko CD 14 wykazuje duże powinowactwo do LPS, 
pośredniczy w  rozpoznawaniu LPS przez TLR-4. Z  ko-
lei TLR-4 po rozpoznaniu LPS, dzięki przezbłonowej do-
menie sygnałowej, przesyła sygnał do wnętrza komórki 
i aktywuje jądrowy receptor NFκB. Poprzez aktywację ją-
drowego receptora dochodzi do syntezy wolnych rodni-
ków, chemokin i cytokin prozapalnych. Wynikiem takiej 
reakcji jest rozwój kaskady zapalnej w  komórkach wą-
troby, skutkiem czego jest aktywacja i proliferacja HSCs, 
które produkują kolagen i  białka macierzy międzyko-
mórkowej, powodując rozwój i  postęp włóknienia wą-
troby, aż do rozwoju marskości[33]. 

nowotwory jamy uStnej, gardła 
I krtani
Alkohol jest głównym czynnikiem ryzyka raka jamy ust-
nej, gardła i  krtani. Razem z  paleniem tytoniu stanowi 
przyczynę ok. 75% przypadków raka jamy ustnej. Pale-
nie tytoniu często współistnieje z piciem alkoholu, dla-
tego przeważnie ryzyko zachorowania jest oceniane dla 
tych dwóch czynników równocześnie[43]. Spożywanie 
umiarkowanych ilości alkoholu zwiększa ryzyko nowo-
tworu jamy ustnej i gardła o 1,8 razy, nowotworu krta-
ni 1,4 razy w porównaniu z osobami niepijącymi. Ryzy-
ko wzrasta już u ludzi, którzy piją 50 g etanolu na dzień, 
co równa się połowie butelki wina (badania porównano 
z osobami niepijącymi)[37], [44], [17]. 
 Po wchłonięciu z  żołądka i  jelita cienkiego etanol 
drogą krwi dostaje się do innych narządów, w  tym do 
ślinianek i błon śluzowych górnego odcinka przewodu 
pokarmowego. Stężenie alkoholu w ślinie oraz w jelicie 
cienkim i  okrężnicy jest równe stężeniu występujące-

mu we krwi. W ślinie etanol dzięki bakteriom bytującym 
w jamie ustnej jest metabolizowany do aldehydu octo-
wego. Ponieważ dalszy metabolizm aldehydu octowe-
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go do kwasu octowego przez te bakterie jest ograni-
czony, stężenie aldehydu jest tam 10-100 razy większe 
niż we krwi[3]. Aldehyd octowy znajdujący się w  ślinie 
wchodzi w bezpośredni kontakt z błoną śluzową gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego. Stężenie alde-
hydu octowego w ślinie zmniejsza się po zastosowaniu 
antyseptycznego płynu do płukania jamy ustnej o oko-
ło 30-50%. Badania przeprowadzone w celu oceny roli 
stanu jamy ustnej i uzębienia w mikrobiologicznej pro-
dukcji aldehydu octowego z  etanolu w  ślinie jedno-
znacznie wykazały jego podwyższone stężenie u osób 
ze złym stanem higieny jamy ustnej. Badania były pro-
wadzone na ochotnikach, po uwzględnieniu palenia ty-
toniu, spożycia alkoholu, wieku i płci. Wzrost ten zwią-
zany był z większą ilością bakterii tlenowych i drożdży 
kolonizujących jamę ustną, charakteryzujących się wy-
soką zdolnością metabolizmu alkoholu etylowego do 
aldehydu octowego. U palaczy obserwuje się dwa razy 
wyższe stężenie aldehydu octowego w ślinie w porów-
naniu z osobami niepalącymi[45]. Podobnie u osób pa-
lących w  składzie mikrobioty jamy istnej przeważają 
drożdże i  bakterie Gram-dodatnie, które wytwarza-
ją więcej aldehydu octowego dzięki wyższej aktywno-
ści bakteryjnej dehydrogenazy alkoholowej. W trakcie 
palenia tytoniu stężenie acetaldehydu w ślinie wzrasta 
do  400 µM, u  osób niepalących stężenie wynosi 50-
100 μM[46]. 

rak PrZełyku 
Rak płaskonabłonkowy przełyku stanowi 90% nowotwo-
rów przełyku, a częściej chorują mężczyźni. Liczne ba-
dania naukowe z  różnych rejonów świta wykazały ści-
sły związek między ryzykiem raka płaskonabłonkowego 
a spożywaniem alkoholu. Regularne picie ok. 50 g eta-
nolu dziennie zwiększa dwukrotnie ryzyko zachorowa-
nia na raka przełyku. Istotny związek dostrzegalny jest 
niezależnie od rodzaju spożywanych napojów alkoholo-
wych, jednak większe ryzyko występowało w przypadku 
spożywania napojów wysokoprocentowych. Czynnikiem 
zwiększającym ryzyko jest też wypicie dużej ilości etano-
lu w krótkim czasie. 
 Drugim rodzajem nowotworu przełyku jest gruczo-
lakorak. Przewlekłe spożywanie alkoholu wiąże się z za-
burzeniami motoryki i  zmianą napięcia dolnego zwie-
racza przełyku[37]. Wynikiem tych zaburzeń jest refluks 
żołądkowo-przełykowy, zapalenie przełyku i metaplazja 
jelitowa. Badania nad gruczolakorakiem nie ujawniają 
jednak bezpośredniego związku ze spożyciem alkoho-
lu. Wpływ alkoholu i palenia tytoniu na ryzyko rozwoju 
raka przełyku ma charakter addytywny[43]. Istotne zna-
czenie mają tutaj czynniki genetyczne, a szczególnie po-
limorfizmy dehydrogenazy aldehydowej (ALDH). Ryzyko 
dla osób z ALDH2-2 w porównaniu z ALDH 2-1 wynosi 
7,5:16[47]. 

rak żołądka
Rak żołądka wywodzi się z  nabłonka błony śluzowej 
żołądka, a 90% wszystkich nowotworów złośliwych żo-
łądka stanowi gruczolakorak. W  rozwoju raka żołąd-
ka główną rolę odgrywa infekcja H. pylori, która powo-
duje zapalenie błony śluzowej żołądka. Dodatkowymi 
czynnikami ryzyka są: dieta bogata w produkty słone, 
konserwanty – azotany, palenie tytoniu, spożywanie 
alkoholu[24]. Wpływ spożycia alkoholu na rozwój raka 
żołądka, nie jest nadal do końca wyjaśniony. W  lite-
raturze istnieją doniesienia, że osoby pijące alkohol 
mają większe ryzyko rozwoju raka żołądka[48], [49], ale 
obserwacje innych nie potwierdzają tego związku[50]. 

Badania, w  których zaobserwowano pozytywny zwią-
zek, nie wykazały natomiast związku pomiędzy dawką 
a ryzykiem rozwoju nowotworu[51][52]. 

rak jelita grubego
W okrężnicy znajdują się ogromne ilości bakterii, które 
metabolizują etanol do aldehydu octowego. W bada-
niach na zwierzętach obserwowano znaczący wzrost 
stężenia acetaldehydu w błonie śluzowej jelita grube-
go po spożyciu etanolu. Proces kancerogenezy jest 
znacznie przyśpieszony przez wysokie stężenie alde-
hydu octowego, co podkreśla jego rakotwórczą rolę 
w okrężnicy[43], [53]. 
 W  badaniu przeprowadzonym przez Park i  wsp., 
obejmującym 579 przypadków pacjentów z  rakiem 
okrężnicy i odbytnicy (colorectal cancer, CRC), nie wy-
kazano zwiększonego ryzyka rozwoju CRC w przypad-
ku spożywania do 30 g alkoholu codziennie. Wyniki 
badań u  osób spożywających większe ilości alkoho-
lu nie były już tak jednoznaczne. Brak stwierdzenia 
związku pomiędzy spożywaniem alkoholu a rozwojem 
CRC w tej grupie pacjentów autorzy tłumaczą stosun-
kowo małą liczebnością tej podgrupy. Nie było także 
dowodów na różnicę między mężczyznami i  kobieta-
mi w  aspekcie spożywania alkoholu i  ryzyka rozwoju 
CRC[54]. 
 W  kilku innych badaniach stwierdzono nato-
miast większe ryzyko raka odbytnicy niż raka okrężni-
cy w przypadku spożycia etanolu w  ilości powyżej 30 
g na dzień [37, 38].
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rak trZuStki 
Wyniki uzyskane z  wielu prospektywnych badań ko-
hortowych i  kontrolnych wykazały niespójne wnioski 
dotyczące związku między spożyciem etanolu a  roz-
wojem gruczolakoraka trzustki. Nadużywanie alkoho-
lu jest natomiast głównym czynnikiem ryzyka prze-
wlekłego zapalenia trzustki. Mechanizm biologiczny 
leżący u  podstaw związku alkoholu z  rakiem trzust-
ki nie został jeszcze poznany. Najprawdopodobniej 
polega on właśnie na rozwoju przewlekłego zapale-
nia trzustki w  wyniku nadużywania alkoholu. Alkohol 
i jego metabolity, a szczególnie aldehyd octowy i estry 
etylowe kwasów tłuszczowych, modulują szlaki meta-
boliczne zaangażowane w reakcję zapalną i  kancero-
genezę. Te zróżnicowane metabolicznie skutki działa-
nia alkoholu mogą oddziaływać z  innymi czynnikami 
ryzyka takimi jak dieta, czynniki środowiskowe, pale-
nie tytoniu, predyspozycje genetyczne. Wszystkie one 
mogą prowadzić do rozwoju przewlekłego zapalenia 
trzustki i  cukrzycy, co ostatecznie znacznie zwiększa 
ryzyko rozwoju raka trzustki. 

 Wpływ alkoholu na proces tworzenia się nowo-
tworu w trzustce jest złożony. Przyczyną rozwoju no-
wotworu może być: 
  przedwczesna aktywacja zymogenów,
   indukcja odpowiedzi zapalnej przez aktywację 

jądrowych czynników transkrypcyjnych, w tym 
jądrowego czynnika transkrypcyjnego kappa 
B i białka aktywacyjnego,

   zwiększenie produkcji reaktywnych form tlenu, 
powodujących oksydacyjne uszkodzenie DNA, 

   aktywacja trzustkowych komórek gwiaździ-
stych, co prowadzi do włóknienia,

   mutacja genu w enzymach związanych z cyto-
chromem P450: transferaza S-glutationu, de-
hydrogenazaa aldehydowa, kationowy trypsy-
nogen i trzustkowy inhibitor trypsyny,

   synergistyczne działanie etanolu i  substancji 
rakotwórczych zawartych w  tytoniu NNK (ni-
trozamino 4-(metylonitrozamino)-1-(3-pirydy-
lo)-1-butanonu),

   deregulacja mechanizmów proliferacji i  apop-
tozy[56]. 

PodSumowanie 
Napoje alkoholowe i tytoń są obecnie najpowszechniej 
stosowanymi używkami wśród dorosłych i  młodzieży. 
Nadużywanie etanolu przez osoby w  okresie wzrostu 
bezpośrednio zagraża rozwojowi fizycznemu i zdrowiu 
tej części populacji. 
 Alkohol ma bardzo istotny wpływ u  dorosłych na 
rozwój wielu chorób, w  tym nowotworów. Etanol sam 
w  sobie nie jest znany jako kancerogen, ale sugeruje 
się, że jego rakotwórcze działanie związane jest z prze-
kształceniem do aldehydu octowego. Aldehyd octowy 
to wysoce reaktywny związek, klasyfikowany jako kan-
cerogen. Obserwuje się wyraźny związek między prze-
wlekłym spożyciem alkoholu a  rozwojem nowotworów 
górnego odcinka przewodu pokarmowego i  wątroby. 

Rak	płaskonabłonkowy	przełyku	
stanowi	90%	nowotworów	przełyku,	
a częściej	chorują	mężczyźni.	
Regularne	picie	ok.	50	g	etanolu	
dziennie	zwiększa	dwukrotnie	ryzyko	
zachorowania	na	raka	przełyku.

fOT.	DEPOSITPhOTOS
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Coraz więcej dowodów wskazuje także na wzrost ryzy-
ka rozwoju nowotworów jelita grubego i trzustki u osób 
spożywających etanol. Czynnikiem o najlepiej udowod-
nionym działaniu kancerogennym jest aldehyd octowy, 
który jako pierwszy metabolit wytwarzany jest podczas 
rozkładu etanolu. Wykazuje on działanie mutagenne na 
DNA. Mechanizm kancerogennego działania etanolu na 
wątrobę obejmuje indukcję marskości wątroby, wzrost 
stresu oksydacyjnego związanego z  etanolem, zmianę 
metylacji, redukcję kwasu retinowego, wzrost insulino-
oporności i wpływ na mikrobiotę oraz barierę jelitową. 

Do rozwoju marskości wątroby prowadzi spożycie 80 
mg alkoholu dziennie przez 10-20 lat. Odpowiada to 1 
litrowi wina, 8 piwom, 120 ml wódki lub whisky. Coraz 
więcej dowodów wskazuje także na ścisły związek po-
między ilością spożywanego alkoholu a ryzykiem rozwo-
ju raka okrężnicy i odbytnicy. Rola alkoholu w rozwoju 
raka trzustki jest złożona i wciąż nie do końca wyjaśnio-
na i  może być modyfikowana przez czynniki środowi-
skowe, dietetyczne i  genetyczne. Z  perspektywy pro-
filaktyki nowotworowej nie istnieje bezpieczna dawka 
etanolu. Wobec narastającego problemu otyłości, cu-
krzycy i  zwiększonej ilości spożywanego alkoholu, po-
trzebne są dalsze badania nad wpływem alkoholu na 
rozwój nowotworów nie tylko w układzie pokarmowym. 
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Alkohol	ma	bardzo	istotny	wpływ	u dorosłych	na	
rozwój	wielu	chorób,	w tym	nowotworów.	Etanol	sam	
w sobie	nie	jest	znany	jako	kancerogen,	ale	sugeruje	
się,	że	jego	rakotwórcze	działanie	związane jest	
z przekształceniem	do	aldehydu	octowego.	
Aldehyd	octowy	to	wysoce	reaktywny	związek,	
klasyfikowany	jako	kancerogen.	Obserwuje	się	wyraźny	
związek	między	przewlekłym	spożyciem	alkoholu	
a rozwojem	nowotworów	górnego	odcinka	przewodu	
pokarmowego	i wątroby.	
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Złoty otis – nagroda, która łączy
Na tegorocznej gali wręczenia Nagród Zaufania Złoty Otis zgromadziło się wiele 
wybitnych postaci ze świata medycyny, farmacji, a także polityki. Wszyscy zgodnie 
podkreślali, że zdrowie Polaków jest najwyższą wartością. Prof. Maria Siemionow, 
laureatka Międzynarodowej Nagrody Zaufania Złoty Otis, wyraziła nadzieję, że w drugiej 
połowie roku lekarze będą mogli zastosować nową terapię  w dystrofi	i mięśniowej 
duchenne’a. Prof. Marek Wojtukiewicz, laureat Honorowej Nagrody Zaufania Złoty Otis, 
zaznaczył, że lekarze pracują, aby efektywnie pomagać chorym. Natomiast posłanka 
Beata Małecka-Libera, uhonorowana Bykiem Zdrowia 2019, podkreśliła: Konsekwentnie 
będę walczyła o profi	laktykę i edukację zdrowotną.
fot. toMASZ ADAMASZEK
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dr n. med. Magdalena Ulińska
Od teorii do praktyki – program lekowy „Leczenie neo-
waskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem (AMD)”

Zmiana zasad finansowania leczenia wysiękowej po-
staci zwyrodnienia plamki związanego z  wiekiem, to 
znaczy zaniechali to uniknąć nagminnej w  poprzed-
nich latach sytuacji, gdy iniekcje podawane były w zbyt 
dużych odstępach czasowych ze względu na ogrom-
ną liczbę leczonych. Obecnie zakwalifikowanie do PL 
narzuca pacjentowi rygor zgłaszania się na systema-
tyczne kontrole i  zabiegi, a  lekarzowi prowadzącemu 
analogicznie – rygor badania i  podawania leku zgod-
nie z harmonogramem. Z drugiej strony, konieczność 
monitorowania dużej grupy pacjentów w  odstępach 
jedno lub dwumiesięcznych oraz podawania iniek-
cji ściśle według schematu powoduje, że liczba leczo-
nych musi być ograniczona możliwościami lokalowy-
mi, sprzętowymi i kadrowymi ośrodka, a także limitem 
środków przyznanych na PL dla konkretnego świad-
czeniodawcy.

Podróże

coSta nieZnana

COSTA	TO	PO	HiSZPAŃSKU	
„WyBRZEŻE”.	dWA	Z	NiCH,	COSTA	
BRAVA	i	COSTA	dEL	SOL,	BRyLUJą	
WE	WSZELKiCH	FOLdERACH	
AgENCJi	TURySTyCZNyCH.	MAJą	
ŚWiETNą	iNFRASTRUKTURĘ,	
PANUJE	W	NiCH	KLiMAT	WiECZNEJ	

ZABAWy,	Są	PLAŻE	i	SETKi	HOTELi.	
Są	JEdNAK	W	HiSZPANii	i	iNNE	
COSTy,	ZdECydOWANiE	MNiEJ	
OBLEgANE	PRZEZ	TŁUMy,	A	W	NiCH	
MiEJSCA,	KTóRE	ZACHOWAŁy	SiELSKi	
KLiMAT	LUB	KTóRE	POTRAFią	MiLE	
ZASKOCZyĆ.

JAN MATUL

Zabytkowy zamek San Miguel w Almuñécar
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załączam tekst artykułu.
Ryciny (jakość jest dokładnie taka, jak w systemie SMPT 
na stronie NFZ) są wklejone w tekst, tam, gdzie propo-
nuję je umieścić. Pod rycinami są podpisy.
Pozdrawiam, Magdalena Ulińska.

Kwalifikacja pacjentów do PL
Zgodnie z obowiązującą od 1 maja 2016 
roku uaktualnioną wersją załącznika do 
PL kwalifikują się pacjenci z  aktywną 
posSpraw Leczenia Neowaskularnej 
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dr. n. med. lubomir lembaS

Alternatywnym sposobem 
powiększenia i ujędrnienia 
piersi kobiecych jest obecnie 
zastosowanie kwasu 
hialuronowego.

coSta troPical
Nazwa zobowiązuje – rosną tutaj, 
i to nie w ogrodach botanicznych 
czy szklarniach, ananasy, banany, 
mango, papaje, awokado i dojrze-
wają daktyle. Ta andaluzyjska co-
sta to prawdziwy skrawek egzoty-
ki na naszym kontynencie. Leżąca 
na dole Hiszpanii część wybrzeża 
o długości około 103 kilometrów 
(od miasta Nerja do okolic Almerii) 
może pochwalić się ponad 300 dnia-

mi słonecznymi w ciągu roku i śred-
nią roczną temperaturą na pozio-
mie 20 stopni. Plaż jest ponad 100 
– od piaszczystych po, liczniejsze, ka-
mieniste, zaś morze gwarantuje do-
bre warunki żeglarzom i miłośnikom 
nurkowania. 
 Do największych atrakcji regio-
nu należą jaskinie Cueva de Nerja, 
odkryte przypadkowo przez chłop-
ców szukających nietoperzy: jaski-
nie mają ponad 7 kilometrów dłu-

gości, ich korytarze ciągną się na 3 
poziomach, między którymi różni-
ca wysokości wynosi blisko 70 me-
trów. Znaleziono w nich szczątki lu-
dzi pierwotnych i zwierząt, naskalne 
malunki (jeden z nich, przedstawia-
jący fokę, uchodzi za najstarszy z wy-
konanych przez człowieka). W Cueva 
de Nerja znajdują się też największe 
na świecie stalagmity – rekordzista li-
czy 32 metry. Część jaskini, tak zwana 
Galeria Turistica, jest przez cały rok 

fOT.	DEPOSITPhOTOS
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otwarta dla turystów – można w niej 
podziwiać efektownie podświetlone 
niezwykłe nacieki i formy skalne (Sala 
Duchów, Sala Wodospadów). W jaski-
ni odbywają się nawet koncerty mu-
zyki poważnej. I wszystko to dosłow-
nie kilka minut od plaży… 
 Szukający spokoju i kontaktu 
z przyrodą powinni odwiedzić mia-
steczko La Herradura, nieopodal 
którego znajduje się rezerwat przy-
rody obejmujący nieźle zachowa-
ną rafę koralową. Miejscowe zatoki 
zaś to gratka dla poszukiwaczy skar-
bów – to wszak na tutejszych wo-
dach w 1562 roku rozegrała się tra-
gedia Wielkiej Armady (wspomniana 
chociażby w historii o Don Kicho-
cie), którą zniszczył sztorm: zato-
nęło wówczas 25 okrętów z 5000 
marynarzy. Warto wybrać się do 
miasta Almuñécar, by spojrzeć na 
wciąż działający akwedukt z czasów 
rzymskich, wieżyczki wartowników 
strzegących miasta przed piratami, 
zamek San Miguel założony przez 
Rzymian, a rozbudowany przez Ara-
bów (odbywają się tam turnieje ry-

cerskie, występy flamenco), u któ-
rego podnóża rozciąga się ogród 
botaniczny i park ornitologiczny 
Loro Sexi (z około 2 tysiącami pta-
ków egzotycznych!). W czerwcu i lip-
cu miasto żyje festiwalem jazzowym 
z udziałem wybitnych muzyków z ca-
łego świata.

coSta del mareSme
W tłumaczeniu na polski to do-
słownie Wybrzeże Maresneńskie 
(znajduje się bowiem w comarce, 
czyli czymś w rodzaju prowincji, 
Maresme). Leży w Katalonii, mię-
dzy Blanes (gdzie zaczyna się Dzikie 
Wybrzeże, Costa Brava) a Barcelo-
ną – w sumie liczy niespełna 50 kilo-
metrów. Ale kilometry te to niemal 
wyłącznie szerokie piaszczyste (pia-
sek jest gruboziarnisty) plaże bar-
dzo wysokiej jakości, przedzielane 
malowniczymi klifami. Bliskość Bar-
celony i Dzikiego Wybrzeża wpływa 
na sporą ilość turystów, ale wciąż 
spokojniej tu niż w najbardziej ob-
leganych kurortach, a niektóre mia-
steczka nie zostały jeszcze przy-

tłoczone hotelami i panuje w nich 
leniwy śródziemnomorski nastrój. 
Wyjątkiem jest Calella, choć w tym 
„mieście sardany” (sardana to na-
rodowy taniec kataloński) nie brak 
i zabytków: promenady i hali tar-
gowej z 1927 roku, latarni morskiej 
i wież telegrafu optycznego z XIX 
wieku, co roku we wrześniu odby-
wa się tam ponadto barwna Para-
da Olbrzymów. Na niespodzianki 
dużego kalibru można natknąć się 
na miejscowych plażach – we wrze-
śniu ubiegłego roku znaleziono na 
jednej z nich 700-kilogramowego 
żółwia! 
 Więcej ciszy znajdziemy w Mal-
grat de Mar z piękną katedrą Sant 
Nicolau de Bari (uważaną za naj-
ważniejszą na Wybrzeżu Maresneń-
skim) i w Sant Pol de Mar, mia-
steczku z białą zabudową, uroczą 
przystanią jachtową, kościołem 
Sant Pau z XI wieku i kościołem 
Sant Jaume z wieżą obronną prze-
robioną na dzwonnicę. Sant Pol de 
Mar to przy okazji mekka smakoszy 
– to tutaj działa trzygwiazdkowa re-

Podróże

Altea – miejscowość na Costa Blanca, w prowincji Alicante, Hiszpania
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stauracja Sant Pau, uważana za jed-
ną z najlepszych w Europie.

coSta dorada
Pod romantyczną nazwą Złote Wy-
brzeże kryje się długi na ponad 200 
kilometrów pas wybrzeża w Katalo-
nii, od Cubelles do ujścia rzeki Ebro. 
Plaże tutaj są szerokie, piaszczyste 
– to właśnie drobny piasek mienią-
cy się w słońcu na złoto dał nazwę 
wybrzeżu. Costa Dorada ma wie-
le do zaoferowania miłośnikom za-
równo wrażeń duchowych (wspa-
niały zespół klasztorów cystersów 
Santes Creus z XII wieku, w środku 
między innymi katakumby królew-
skie), jak i czystej rozrywki – nieopo-
dal miasta Salou znajduje się gigan-
tyczny park rozrywki Port Aventura, 
podzielony na różne strefy tema-
tyczne (Polinezja, Meksyk, Chiny, 
Dziki Zachód, basen Morza Śród-
ziemnego). 
 Stolicą Złotego Wybrzeża jest 
Tarragona. Początki miasta sięgają 
starożytności, rozkwit zawdzięcza 
Rzymianom – jako rzymskie Tarraco 

było metropolią liczącą 250 tysięcy 
mieszkańców, bijącą własną mone-
tę. To właśnie rzymskim zabytkom 
miasto zawdzięcza wpisanie na li-
stę światowego dziedzictwa UNE-
SCO: zobaczymy w nim starożytne 
mury, teatr, amfiteatr na 15 tysięcy 
widzów (organizowano w nim walki 
gladiatorów, ale i męczeńsko ginęli 
na arenie chrześcijanie), fora, cyrk, 
nekropolię, akwedukt, mauzoleum 
czy łuk triumfalny (te trzy ostat-
nie tuż za miastem). Na alei Ram-
bla Nova uwagę zwraca pomnik 
„ludzkiej piramidy” (jej wykonywa-
nie to wciąż żywa miejscowa trady-
cja), Monument als Castellers. Nie-
wielkie miasteczko Sitges zaprasza 
z kolei do siebie na wspaniały kar-
nawał rozpoczynający się w tłusty 
czwartek oraz na słynny międzyna-
rodowy festiwal filmowy związany 
z nurtem fantasy, science fiction, 
horrorem.

coSta del aZahar
Wybrzeże Kwiatu Pomarańczy leży 
w prowincji Walencja, poniżej Zło-

WARTO WIEDZIEĆ

kiedy jechać: 
sezon trwa od maja do 
października, ale szukający 
spokoju mogą wybrać się i w inne 
miesiące, raczej nie zmarzną

dojaZd: 
liczne połączenia 
samolotowe, autokar

waluta: 
euro

ZobacZ koniecZnie: 
jaskinie Cueva de Nerja, 
Tarragona, klasztory Santes 
Creus, Peñíscola, Elx, Alicante

noclegi: 
bardzo szeroki wybór noclegów 
w różnych standardach

PrZydatne informacje: 
w Katalonii lepiej nie poruszać 
tematów politycznych 
– przynależność do Hiszpanii 
budzi tam coraz gorętsze 
dyskusje; kurorty, jak wszędzie, 
przyciągają na „sezonowe 
polowania” sporo kieszonkowców; 
z prowincji Walencja wywodzi 
się paella – warto jej tam 
skosztować, najlepiej w barze 
dla „lokalsów”; jak wszędzie 
w Hiszpanii, także na wybrzeżu 
obowiązuje popołudniowa 
sjesta, w czasie której nic 
nie załatwimy, a i z kupnem 
czegokolwiek mogą być kłopoty

Rzymski amfiteatr w Tarragona, Hiszpania
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tego Wybrzeża (od ujścia Ebro do 
przylądka Cabo de Nao, łącznie oko-
ło 120 kilometrów). To najbardziej 
płaskie wybrzeże Hiszpanii, ogól-
nodostępne dla turystów w zasa-
dzie dopiero od lat 90. XX wieku – 
stąd wiele miejsc nie jest jeszcze 
przekształconych w kurorty-molo-
chy, a te, które są, należą do naj-
nowocześniejszych w kraju. Skąd 
nazwa? Otóż w całym regionie, a w 
szczególności w okolicy miastecz-
ka Castellon, rosną ogromne plan-
tacje cytrusów (w porze kwitnienia 
powietrze wręcz oszałamia zapa-
chem), a w Burriana założono na-
wet Muzeum Pomarańczy. Mia-
steczko Peñiscola chlubi się z kolei 
mianem Gibraltaru Walencji: na 
wzgórzu wznosi się bowiem warow-
nia Castillo del Papa Luna, a u jej 
stóp piękna starówka – całość przy-
pomina brytyjską twierdzę na krań-
cu Hiszpanii. Vinaros to świątynia 
corridy, z jedną z najpiękniejszych 
i bardziej znanych aren do walk 
z bykami w kraju, wabiąca też tury-
stów sierpniowymi „langustynkami”, 
czyli festiwalem owoców morza. 
W zasadzie każde miasteczko na 
Costa del Azahar może pochwalić 
się zamkiem i świetnie zachowaną 

starówką: trzeba by wymienić cho-
ciażby Castellón de la Plana, Ondę, 
Xativię, Morellę, Cullerę. Jest jesz-
cze Miasto Mostów, Alcoy, w któ-
rym w kwietniu odbywa się niezwy-
kłe trzydniowe święto „Maurowie 
i chrześcijanie”, podczas którego 
mieszkańcy przebierają się w XIII-
-wieczne stroje i celebrują wyparcie 
Arabów z ich ojczyzny.

coSta blanca
Costa Blanca, czyli Białe Wybrzeże, 
uchodzi za najdroższe dla turystów 
(to tu domy kupują rosyjscy oligar-
chowie). Znajduje się w prowincji 
Alicante w Walencji, ma ponad 240 
kilometrów długości. Skąd wzięła 
się jego nazwa, do końca nie wiado-
mo: wśród teorii dominują te o bia-
łym piasku na plażach, kwitnących 
wszędzie na biało migdałowcach 
i wapiennych skałach na wybrzeżu. 
Turyści najczęściej odwiedzają ku-
rort Benidorm („Nowy Jork Morza 
Śródziemnego”: taką nazwę miasto 
zawdzięcza zespołowi ogromnych 
wieżowców, z których najwyższy ma 
blisko 200 metrów). Jego wspaniałe 
plaże oferują też dość niecodzien-
ne atrakcje mozna się tu natknąć 
na liczne rzeźby z piasku wykony-

wane przez miejscowych artystów, 
działa również… „plażowa bibliote-
ka”. Niedaleko miasta znajduje się 
bezludna wyspa o tej samej nazwie, 
będąca niegdyś bazą piratów, a dziś 
rajem dla płetwonurków. 
 Za najpiękniejsze miasto Costa 
Blanca uchodzi Altea, wciąż ciche 
i spokojne miasteczko, z dzielnicą 
rybacką i kościołem Iglesia Virgen 
del Consuelo z charakterystyczną 
kopułą. W Elx zobaczymy natomiast 
największy i najstarszy gaj palmowy 
w Europie – rośnie tam około 500 
tysięcy palm daktylowych. Stolicą 
Białego Wybrzeża jest oczywiście 
Alicante, nad którym króluje wzgó-
rze Belacantil zapewniające olśnie-
wające widoki. Na jego szczycie stoi 
cytadela Castillo de Santa Barbara 
zbudowana na miejscu fortu karta-
gińskiego. Punktem obowiązkowym 
zwiedzania jest starówka Barrio de 
Cruz, z imponującą bazyliką i kate-
drą będącymi niegdyś meczetami. 
Przy wybrzeżu ciągnie się 500-me-
trowa, wyłożona śliczną mozaiką, 
promenada Explanada de España, 
symbol miasta i zarazem najpopu-
larniejszy hiszpański deptak. Idąc 
nią i podziwiając widoki, ma się tyl-
ko ochotę krzyknąć „Ole!”. 

Podróże

Widok na morze i średniowieczny zamek templariuszy, Peñíscola, Walencja, w prowincji Castellón.








