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Rzadkie choroby 
– trudne pytania

fot. ARtUR oLESZCZUK

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

Trzeciego czerwca odbyły się dwa ważne wydarzenia 
dla polskiej ochrony zdrowia: konferencja w Sena-
cie RP, poświęcona chorobom rzadkim, oraz II Kon-

gres Zdrowia Psychicznego. Obydwa są tak ważne, że 
podjąłem decyzję o  ekspresowym wydaniu nadzwyczaj-
nego i dwustronnego „Świata Lekarza”. Część poświęco-
ną alarmującej sytuacji polskiej psychiatrii powierzyłem 
red. Pawłowi Krusiowi, sobie pozostawiłem choroby rzad-
kie, które obserwuję od lat, z przerwą, gdy około 2012-
-2013 roku zapadła nad ich tematem zasłona milczenia, 
mimo niezwykłego zaangażowania posłanki Barbary Cza-
plickiej. Dobrze, że tegoroczna konferencja w  Senacie 
wróciła do problemu – te schorzenia stają się wbrew na-
zwie masowe. Ich leczenie jest trudne. To tysiące chorób, 
bardzo trudnych do rozpoznania, i  dysponujemy lekar-
stwami na zaledwie kilka z nich. W merytoryczny sposób 
przypomniano o tym w Senacie.
 Przedstawiony podczas tej konferencji Narodo-
wy Program dla Chorób Rzadkich opracowany przez 
Ministra Zbigniewa J. Króla pokazał konkretne i  kom-
pleksowe rozwiązania. Zwracam uwagę na jego dwa 
najistotniejsze elementy – opieki koordynowanej nad 
pacjentami z  włączeniem rodziców i  całego potencjału 
państwowej opieki społecznej oraz oparcie diagnostyki 
i terapii o polskie i europejskie specjalistyczne centra re-

ferencyjne. Problem został przedstawiony uczciwie: tych 
chorób nie będzie dobrze leczyć każdy szpital i przy dzi-
siejszym stanie wiedzy medycznej rzadko też będziemy 
mieć do czynienia z  całkowitym wyleczeniem i  powro-
tem pacjenta do pełnej sprawności. Plan jest pragma-
tyczny.
 Rzadkie choroby to same trudne pytania: o dia-
gnostykę, o  wsparcie rodzin i  opiekunów, permanent-
ną rehabilitację, o finansowanie bardzo drogich kuracji. 
W moim przekonaniu, Narodowy Program trafnie zdefi-
niował schemat działań. Pytanie, w jakim czasie zostanie 
upowszechniony. 
 Rozumiem pacjentów, którzy chcieliby mieć do-
stęp do leków i  opieki już, natychmiast. Rozumiem 
także dylemat Ministerstwa Zdrowia, jak sfinanso-
wać nowoczesne terapie dla chorób rzadkich i jedno-
cześnie dla chorób cywilizacyjnych, choćby cukrzycy, 
w tym samym czasie i z tego samego budżetu. Jak za-
chować proporcje w tak trudnych decyzjach? Z pew-
nością nie pomagają w tym reżyserowane zacho-
wania kilku pacjentów, przekraczające wszelkie 
granice i  powszechnie obowiązujące normy. Nie 
znam powodów, dlaczego takiego postępowania do 
tej pory nie potępiła INFARMA.
 Nasza Redakcja ich nie akceptuje.
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26
teChNoLoGia bite
Technologia BiTE może być wykorzystywana w leczeniu różnych 
rodzajów nowotworów. Firma Amgen rozwija obecnie ponad 
10 cząsteczek BiTE, zwłaszcza do stosowania w nowotworach 
układu krwiotwórczego i guzów litych.

fo
t.

 A
R

CH
IW

U
M

 A
M

G
E

N

15
Choroby rzadkie i ULtrarzadkie: StaN 
obeCNy, WyzWaNia i perSpektyWy
Uczestnicy senackiej konferencji dyskutowali 
o zorganizowaniu leczenia i systemowej, koordynowanej 
opieki dla pacjentów z chorobami rzadkimi 
i ultrarzadkimi.

aktUaLNoŚCi

11  Rzadko spotykani? 
– wystawa w Sejmie RP

12  Rada Naukowa Agencji Badań 
Medycznych

15  Choroby rzadkie i ultrarzadkie: 
stan obecny, wyzwania i perspektywy  

W ŚWieCie NaUki

26  Technologia BiTE to innowacyjna 
immunoterapia stworzona dla 
wspomagania układu odpornościowego

 Rozmowa z dyr. Krzysztofem Dumą

FeLietoN

14  Polskiej ochronie zdrowia brakuje 
najbardziej… lekarzy! – prof. Marcin Czech

25  Co mogą nam „załatwić” nasi politycy 
zajmujący stanowiska w UE? – Jarosław 
Gugała

GorąCy temat

22  Powstaje Narodowy Plan dla Chorób 
Rzadkich – wiceminister zdrowia 
Zbigniew J. Król

W NUmerze

22
WiCemiNiSter zdroWia zbiGNieW J. krÓL
W Narodowym Planie dla Chorób Rzadkich powinny się 
znaleźć priorytety w czterech obszarach: rozpoznawanie 
i leczenie, wsparcie, rehabilitacja oraz edukacja i badania 
naukowe.
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Prof. Peter Kufer podczas 
spotkania Amgen 
Research Munich (ARM) 
Media Tour.
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dr hab. SzCzepaN CoFta
Zapewnienie odpowiedniej dostępności i komfortu opieki 
chorym z mukowiscydozą jest kluczowym wyzwaniem 
dzisiejszej pulmonologii. W krajach bardziej rozwiniętych od 
Polski, pacjenci żyją przynajmniej o ok. 10 lat dłużej.
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34
proF. otyLia koWaL-bieLeCka
Twardzina układowa jest chorobą przewlekłą i niestety 
nieuleczalną. Jest to zatem choroba, która towarzyszy 
pacjentowi przez całe życie.
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proF. iWoNa hUS
Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia jest rozpoznanie 
przewlekłej białaczki limfocytowej w zaawansowanej 
postaci albo – jeśli choroba jest rozpoznana wcześnie 
– stwierdzenie cech progresji.

28  Jest nowa koncepcja, jak fi nansować leki
 Rozmowa z prof. Marcinem Czechem

31 Refundujmy leki skuteczne
 Rozmowa ze Stanisławem Maćkowiakiem

34  Jest postęp w leczeniu twardziny 
układowej

 Rozmowa z prof. Otylią Kowal-Bielecką

39  Choroba Duchenne’a wymaga systemu 
opieki skoordynowanej

 Rozmowa z dr hab. Jolantą Wierzbą

41  Nowe terapie i wielospecjalistyczna opieka
 Rozmowa z Katarzyną Witkowską

42  Najwyższy czas na zmiany porządkujące 
leczenie chorób rzadkich

 Rozmowa z posłanką Barbarą Dziuk

44  Bez pieniędzy Narodowy Plan pozostanie 
na papierze

 Rozmowa z senatorem Tomaszem Grodzkim

46 Konieczne jest wsparcie dla rodzin
 Rozmowa z posłanką Krystyną Wróblewską

48 Postawmy na badania genetyczne
 Rozmowa z prof. Robertem Śmiglem

51  Pierwotne niedobory odporności 
to już nie są choroby rzadkie

 Rozmowa z prof. Anną Pituch-Noworolską
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54  Wrodzone wady metabolizmu 
– choroby o wielu maskach

 Rozmowa z prof. Jolantą Sykut-Cegielską

56  Z chorobą Fabry’ego można normalnie żyć
 Rozmowa z dr hab. Stanisławą Bazan-Sochą

58 Rzadkie choroby, trudne pytania
 Rozmowa z prof. Krzysztofem Bieleckim

60 Terapia ograniczona w czasie
 Rozmowa z prof. Iwoną Hus

62  Opieka nad chorymi na mukowiscydozę 
- wyzwanie dzisiejszej pulmonologii

 Rozmowa z dr. hab. Szczepanem Coft ą

W NUmerze
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T a niecodzienna wystawa 
została zorganizowana 
dzięki inicjatywie posłan-
ki Barbary Dziuk. Patronat 

nad wydarzeniem objął marsza-
łek Sejmu Marek Kuchciński, który 
w  liście do uczestników wystawy 
podkreślił, że tworzenie atmosfery 
wrażliwości na potrzeby osób do-
tkniętych chorobami rzadkimi po-
zostaje zadaniem ogromnej wagi. 
 – To wielkie przeżycie otwierać 
tę wystawę. Sfinalizowanie prac   
nad nią nie było proste. Było to 
duże wyzwanie i trwało prawie dwa 
lata – powiedziała posłanka Barba-
ra Dziuk do zebranych gości. Do-
dała również, że cieszy się, że są 
osoby wielkiego serca, które chcą 
wspierać chorych. – Człowiek jest 
najwyższą wartością i o tę wartość 
powinniśmy zadbać, zgodnie ze 
standardami przyjętymi w Unii Eu-
ropejskiej.
 Uroczystości towarzyszyło spo-
tkanie Parlamentarnego Zespołu 

dla Przywrócenia Zasad Moralnych 
Medycynie poświęcone problema-
tyce chorób rzadkich. W  wernisa-
żu i  posiedzeniu Zespołu udział 
wzięli m.in.: Krystyna Wróblewska 
– przewodnicząca Parlamentarne-
go Zespołu dla Przywrócenia Za-
sad Moralnych w  Medycynie; dr 
Maria Libura – kierownik Zakładu 
Dydaktyki i  Symulacji Medycznej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie, prezes Polskie-
go Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom z Zespołem Pradera-Williego; 
prof. Dorota Sands – kierownik 
Zakładu Mukowiscydozy, Instytut 
Matki i  Dziecka, Centrum Lecze-
nia Mukowiscydozy w Dziekanowie 
Leśnym; dr Michał Jachimowicz – 
MAHTA. Eksperci i przedstawiciele 
pacjentów omawiali najważniejsze 
i najpilniejsze problemy osób cier-
piących na choroby rzadkie, poru-
szali też kwestie dostępu do lecze-
nia. 

(Źródło: www.sejm.gov.pl)

Rzadko spotykani?
W połowie czerwca w Sejmie RP odbył się wernisaż wystawy 
„Rzadko spotykani?” poświęconej problematyce chorób rzadkich. 

fot. ARCHIWUM
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Rada Naukowa 
agencji badań medycznych

MIEJSCE W SKŁADZIE RADY AGENCJI NA LATA 2019-2025 ZAJĘLI: 
Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (wskazany przez ministra zdrowia)
Professor Waldemar Priebe – Professor od Medicinal Chemistry; Departament of Experimental Therapeutics; 

Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center (wskazany przez ministra zdrowia)
Professor George Wilding – Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary 

Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center (wskazany przez ministra zdrowia)
Professor Christopher JL Murray – The Chair and Professor of Global Healh at the University of Washington; 

Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE) (wskazany przez ministra zdrowia)
Dr n. med. Rafał Staszewski  – kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu (wskazany przez organizację pacjencką – Fundację Urszuli Jaworskiej)
PhD Michael J. Pencina – Vice Dean for Data Science and Information Technology; Proffesor of Biostatistics 

and Bioinformatics; Duke University School of Medicine (wskazany przez ministra zdrowia)
Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński – kierownik zespołu; koordynator ds. terapii pozaustrojowych 

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (wskazany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński – Katedra i Zakład Farmakologii 

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach (wskazany przez ministra zdrowia)

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie (wskazany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz – Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii 
Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (wskazany przez ministra zdrowia)
Dr Aurelia Ostrowska – dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie 

Obrony Narodowej (wskazana przez Ministerstwo Obrony Narodowej)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości 

i Czerniaków; Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (wskazany jako przedstawiciel 
dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia)

Dr hab. n. med. Jerzy Sieńko – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
(wskazany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Joanna Wierzbowska – Wojskowy Instytut 
Medyczny w Warszawie (wskazana przez Ministerstwo Finansów)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek – Kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (wskazany przez Konfederację Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych)

(Źródło: Agencja Badań Medycznych)

M inister zdrowia powołał szesnastu ekspertów, którzy za-
siądą w Radzie Naukowej Agencji Badań Medycznych. Ich 
zadaniem będzie m.in. opiniowanie kierunków działalno-

ści badawczej instytucji i zasad podziału środków finansowych.
 Rada posiada kompetencje w opiniowaniu rocznego planu 
działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres 
konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym 
roku kalendarzowym.
 Kadencja Rady trwać będzie 6 lat, przy czym ta sama osoba może 
pełnić funkcję członka Rady nie dłużej niż przez dwie następujące 
po sobie kadencje. Rada jest jednym z organów Agencji Badań 
Medycznych i może liczyć od 15 do 20 członków, których powołuje 
i odwołuje minister zdrowia. 

Od lewej: prof. Waldemar Priebe, Łukasz Szumowski 
- minister zdrowia, prof. George Wilding



Takeda Pharma sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, Polska 
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FeLietoN

proF. UCz. marCiN CzeCh, SPECJALISTA W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII 
ORAZ W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO, TWÓRCA DOKUMENTU POLITYKA 

LEKOWA PAŃSTWA, WICEMINISTER ZDROWIA W LATACH 2017-19 

Polskiej ochronie zdrowia 
brakuje najbardziej… lekarzy!

Co mają ze sobą wspólne-
go różne systemy ochro-
ny zdrowia na świecie? To 

proste: wszystkie są systema-
mi niedoborów. Dotyczą one, 
jak mówią specjaliści od zarzą-
dzania, różnych „zasobów po-
trzebnych do właściwej realiza-
cji usług”, czyli, w uproszczeniu: 
procesu diagnozowania i lecze-
nia pacjentów. Przy dużej złożo-
ności i wysokim stopniu kompli-
kacji systemów, w poszczególnych 
krajach brakuje odmiennych rze-
czy w różnym czasie i różnym 
stopniu. Nie wiem, czy kiedy-
kolwiek spotkałem Europejczy-
ka, który byłby w pełni zadowo-
lony z systemu ochrony zdrowia 
w swoim państwie (amerykań-
ski system nie nadaje się do po-
równania, choć zasadniczym jego 
problemem wydaje się nieobej-
mowanie prawie żadną opieką 
znacznej części społeczeństwa). 

W Polsce największym niedobo-
rem jest niedobór kadr medycz-
nych, w tym lekarzy. Nie tak daw-
no okazało się, że przeszkodą 
w realizacji jednego z programów 
lekowych mających pełne finan-
sowanie ze źródeł publicznych 
jest bariera w kwalifikacji chorych 
do leczenia, spowodowana… zbyt 
małą liczbą lekarzy specjalistów, 
którzy mogliby zająć się chorymi. 

Jak temU zaradziĆ? 
W perspektywie długookreso-
wej dobrym rozwiązaniem jest 
zwiększenie limitów przyjęć na 
studia medyczne oraz otwiera-
nie wydziałów lekarskich na ko-
lejnych uczelniach. W perspek-
tywie krótkookresowej myślę, że 
powinniśmy otworzyć nasz rynek 
na lekarzy z zagranicy, oczywiście 
z zachowaniem dbałości o ich po-
ziom merytoryczny (nostryfika-
cja dyplomu, wymagania mógł-

by opracować samorząd lekarski 
przy aprobacie Ministerstwa 
Zdrowia) i komunikacyjną znajo-
mość języka. Takie rozwiązanie 
stosowane jest z powodzeniem 
w wielu innych krajach, a wy-
daje się, że Polska jest wystar-
czająco atrakcyjnym krajem do 
zamieszkania i planowania przy-
szłości. Ważne, aby bariery, któ-
re tworzymy, nie były zbyt duże. 

Trzeci, najważniejszy chyba ele-
ment, to stworzenie właści-
wych warunków pracy i rozwoju 
dla polskich lekarzy rozpoczy-
nających swoją drogę zawodo-
wą. Wbrew pozorom, pewnie 
najważniejsze są czynniki poza-
materialne, związane z szero-
ko rozumianą organizacją pra-
cy i kształcenia, choć oczywiście 
w tym kontekście cieszy decyzja 
ministra o podniesieniu płac naj-
słabiej zarabiającym lekarzom. 
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Choroby rzadkie i ultrarzadkie: 
stan obecny, wyzwania 

i perspektywy
 Senat rp, czerwiec 2019
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 – Rzadkie choroby trudniej leczyć i trudniej zorga-
nizować ich leczenie. Pokładam duże nadzieje w  po-
wstającym właśnie Narodowym Planie dla Chorób 
Rzadkich – podkreślił marszałek Stanisław Karczew-
ski. Senator Waldemar Kraska, przewodniczący Ko-
misji Zdrowia Senatu, przypomniał, że choroby rzadkie 
występują u 1 na 50 tys. osób. Wiele z nich charaktery-
zuje się przewlekłym i  ciężkim przebiegiem, postępu-
jącą niepełnosprawnością chorego, wysokimi kosztami 
diagnostyki i opieki medycznej.
 Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapewnił, 
że powołany przez ministra Łukasza Szumowskie-
go zespół zakończył już prace nad Narodowym Pla-
nem dla Chorób Rzadkich, który obecnie znajduje się 

w  konsultacjach publicznych i  został wpisany na li-
stę prac rządu. Przedstawiając koncepcję Narodowe-
go Planu zaznaczył, że jego celem jest zmiana sytuacji 
osób z chorobami rzadkimi. Pacjent otrzyma specjalny 
„paszport” chorego, który w  wersji elektronicznej bę-
dzie widoczny w całym systemie ochrony zdrowia. Wi-
ceminister zdrowia podkreślił też konieczność powsta-
wania kolejnych ośrodków referencyjnych dla chorób 
rzadkich, a przede wszystkim odciążenia rodzin i stwo-
rzenia systemowej, koordynowanej opieki nad osoba-
mi z  chorobami rzadkimi. Leczenie, edukacja, reha-
bilitacja, doradztwo zawodowe – wszystkie działania 
systemowe muszą być nakierowane na konkretną oso-
bę z chorobą rzadką.  

Jest ponad 8 tysięcy chorób rzadkich i ultrarzadkich, stoimy przed wyzwaniem 
zorganizowania leczenia i systemowej, koordynowanej opieki – podkreślali uczestnicy 
senackiej konferencji. Współprowadzili ją trzej senatorowie lekarze: marszałek Senatu 

Stanisław Karczewski, senator Waldemar Kraska i senator Tomasz Grodzki.

fot. toMASZ ADAMASZEK
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 Po to, by Narodowy Plan miał szansę powodzenia, 
konieczne jest stworzenie dobrych rejestrów. – Polska 
ma możliwości, by stać się liderem w  dziedzinie reje-
strów chorób rzadkich, gdyż jest największym uczestni-
kiem europejskiego rejestru wrodzonych wad rozwojo-
wych EUROCAT – mówiła prof. Anna Latos-Bieleńska 
z  Katedry i  Zakładu Genetyki Me-
dycznej Uniwersytetu Medycznego 
w  Poznaniu. Przedstawiła doświad-
czenia w  ponad 20-letnim prowadze-
niu polskiego rejestru wrodzonych wad 
rozwojowych. Podkreślała, że trudno-
ściami we wprowadzeniu rejestru cho-
rób rzadkich są m.in. brak właściwego 
kodowania chorób i procedur medycz-
nych, brak wystarczającej refundacji 
badań genetycznych, a  często także 
wiedzy lekarzy na temat chorób rzad-
kich.
 O  problemie z  dostępnością i  re-
fundacją badań genetycznych mówił 
prof. Robert Śmigiel, kierownik Katedry i  Zakładu 
Propedeutyki Pediatrii i  Chorób Rzadkich Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu. Przypomniał, że 
70 proc. chorób rzadkich ujawnia się do 2. roku życia, 
tymczasem w  wielu przypadkach choroba przez wiele 
lat nie jest prawidłowo zdiagnozowana, a  rodzice krą-
żą z dzieckiem od lekarza do lekarza, szukając pomocy. 
– Przy podejrzeniu rzadkiej choroby wrodzonej bada-
nia genetyczne powinny być wykonywane już na samym 
początku, przyspiesza to postawienie diagnozy, może 
umożliwić włączenie terapii i ustalenie rokowania, a tak-
że uniknięcie stosowania terapii daremnych – zaznaczył.  
Wskazywał też, że wczesna diagnoza genetyczna może 
być w rezultacie tańsza niż wielokrotnie powtarzane ba-
dania diagnostyczne, a szybkie podjęcie interwencji po-

trafi zmienić losy chorego dziecka. Problemem w Polsce 
jest jednak mała liczba specjalistów w zakresie genetyki 
oraz zbyt niskie finansowanie badań genetycznych.
 Trudności w  diagnozowaniu podkreślała również 
prof. Jolanta Sykut-Cegielska z  Instytutu Matki 
i Dziecka, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii 

metabolicznej. – 45 proc. dzieci zanim miało postawio-
ną prawidłową diagnozę, było konsultowanych u więcej 
niż 5 lekarzy, a 22 proc. przez więcej niż 10 lekarzy. Czę-
sto błędnie stawianą diagnozą jest mózgowe porażenie 
dziecięce – mówiła. Podkreślała, że schorzenia genetycz-
ne potrafią przybierać maski wielu chorób, stąd trudno-
ści diagnostyczne. Jeśli jednak chodzi o wrodzone cho-
roby metaboliczne, to sytuacja bardzo się zmieniła po 
wprowadzeniu w  Polsce badań przesiewowych w  kie-
runku chorób metabolicznych. Dzięki wykonywaniu ba-
dań w pierwszych dobach po urodzeniu, można rozpo-
znać te choroby w fazie przedobjawowej.
 Ogromną rolę diagnostyki genetycznej w rozpozna-
waniu chorób rzadkich podkreślał również prof. Mie-
czysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, En-

marSzaŁek StaNiSŁaW 
karCzeWSki

Rzadkie choroby 
trudniej leczyć i trudniej 
zorganizować ich leczenie. 
Pokładam duże nadzieje 
w powstającym właśnie 
Narodowym Planie dla 
Chorób Rzadkich.

aktUaLNoŚCi
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dokrynologii, Diabetologii, Chorób 
Metabolicznych i  Kardiologii Wie-
ku Rozwojowego Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Szczecinie, 
przewodniczący Zespołu Koordyna-
cyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. 
Jego zdaniem, równie ważna jest jed-
nak edukacja lekarzy podstawowej opie-
ki zdrowotnej, umiejętność zwracania 
przez nich uwagi na objawy atypowe 
oraz kierowanie pacjentów do specjali-
stycznych placówek. Od tego zależy, czy 
dziecko szybko zostanie zdiagnozowa-
ne i objęte opieką. Jak to jest ważne, po-
kazuje przykład zespołu Pradera-Willie-
go, gdzie wczesne objęcie interwencją, 
odpowiednia dieta, rehabilitacja i lecze-

SeNator tomaSz Grodzki

Patrząc na wyzwania 
i perspektywy w sferze 
chorób rzadkich, warto 
stosować zasadę: „Rzeczy 
niemożliwe robimy 
natychmiast, cuda zajmują 
nam więcej czasu”.

191919

fot. toMASZ ADAMASZEK
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nie powodują, że dziecko może się dobrze rozwijać. – 
Kiedyś te dzieci późno diagnozowane umierały w wieku 
20-30 lat z powodu zawału serca – mówił prof. Walczak.
 Przypomniał, że aż 30 proc. dzieci dotknię-
tych rzadkimi chorobami genetyczny-
mi umiera przed ukończeniem 5. roku 
życia, dlatego tak ważna jest szybka 
diagnostyka. Zaznaczył też, że choć 
w  niektórych chorobach rzadkich są 
skuteczne terapie, to są również takie 
choroby, w których leczenie jest mało 
efektywne, co stawia lekarzy przed ko-
niecznością podjęcia trudnej decyzji, 
czy je kontynuować, czy go zaprzestać. 
 W  ostatnich latach pojawia się 
jednak coraz więcej terapii, któ-
re dają szansę na przełom. Jedną 
z  takich chorób jest dystrofia mięś-
niowa Duchenne’a. O nadziejach zwią-
zanych z wykorzystywaniem komórek chimerycznych 
w  leczeniu tej choroby mówiła prof. Maria Siemio-
now z Uniwersytetu Illinois w Chicago (nagrodzona 
w  tym roku Międzynarodową Nagrodą Zaufania Zło-
ty OTIS). Komórki chimeryczne w  przypadku dystro-
fii mięśniowej Duchenne’a  byłyby tworzone z  komó-
rek mięśniowych chorego dziecka oraz osoby z  nim 
spokrewnionej, zdrowej. Pierwsze próby terapii pole-
gającej na podawaniu komórek chimerycznych mają 
być przeprowadzone już jesienią tego roku w Polsce. 
 Mirosław Zieliński, prezes Krajowego Forum na 
rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN, mówił o tym, 
że środowisko pacjentów od lat czeka na Narodowy Plan 

i na inne podejście do chorób rzadkich, jednak po to, by 
był on faktycznie realizowany, potrzebne jest odpowied-
nie finansowanie. – Konieczne jest inne podejście do 
oceny kosztowej opłacalności refundacji leków w choro-

bach rzadkich, odejście od brania pod uwagę trzykrot-
ności PKB na osobę i wyodrębnienie osobnego budże-
tu przeznaczonego tylko na choroby rzadkie, tak jak to 
jest np. w Czechach, na Słowacji – podkreślił Mirosław 
Zieliński, przypominając, że Polska jest bardzo zapóź-
niona pod względem liczby leków sierocych dostępnych 
dla chorych. Przyznał jednak, że w ostatnich latach coś 
drgnęło, a ogromnym sukcesem było zapewnienie lecze-
nia wszystkim chorym na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 
od stycznia 2019 roku. – Kolejne leki czekają jednak na 
refundację, niektóre od wielu lat – mówił. 
 Diagnostyka, zwłaszcza genetyczna, leczenie, syste-
mowa opieka i  systemowe wsparcie dla chorych dzieci 

SeNator WaLdemar kraSka

Wiele chorób rzadkich 
charakteryzuje się 
przewlekłym i ciężkim 
przebiegiem, postępującą 
niepełnosprawnością 
chorego, wysokimi kosztami 
diagnostyki i opieki 
medycznej.

aktUaLNoŚCi
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i ich rodziców: to niezwykle trudne wyzwania, przed 
którymi stoimy w przypadku chorób rzadkich. Se-
nator Tomasz Grodzki, podsumowując dyskusję 
stwierdził, że Narodowy Program dla Chorób Rzad-
kich musi stać się punktem wyjścia realizacji tych 
wyzwań.  – Opieka nad chorymi dziećmi to jeden 
z wyznaczników poziomu cywilizacyjnego państwa. 
Patrząc na wyzwania i  perspektywy w  sferze cho-
rób rzadkich, warto stosować zasadę: „Rzeczy nie-
możliwe robimy natychmiast, cuda zajmują nam 
więcej czasu”. (KP)
fot. toMASZ ADAMASZEK
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GorąCy temat

Chcemy, by kluczową rolę 
w diagnozowaniu i merytorycznym 

nadzorze prowadzenia terapii 
odgrywało centrum referencyjne 

leczenia danej choroby.
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Obecnie mamy w Polsce 
taką sytuację, że osoba 
z  chorobą rzadką (lub 
rodzic chorego dziec-
ka) przechodzi przez 

wiele ośrodków (poradni, szpitali, kli-
nik) w celu ustalenia prawidłowej dia-
gnozy. Jednak nawet gdy diagnoza 
zostanie już potwierdzona, to poszu-
kiwania się nie kończą, ponieważ ro-
dzina musi sama dalej szukać moż-
liwości pomocy: jeśli są możliwości 
terapii, to poszukuje terapii, a  jeże-
li jest tylko możliwość rehabilitacji, to 

rehabilitacji. Tę sytuację ma zmienić 
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich.

paSzport opieki
Efektem prac naszego zespołu, powo-
łanego przez ministra Łukasza Szu-
mowskiego, jest projekt opieki zinte-
growanej, obejmujący nie tylko aspekt 
medyczny, ale również społeczny. Ce-
lem, który określiliśmy na pierwszym 
spotkaniu zespołu, jest opracowanie 
i  wdrożenie modelu opieki integru-
jącej różne systemy (zdrowotny, spo-
łeczny, oświatowy i zawodowy) tak, by 

Powstaje 
Narodowy Plan 

dla Chorób Rzadkich 

WICEMINISTER ZDROWIA ZBIGNIEW J. KRÓL

Projekt Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich został zaakceptowany 
przez ścisłe kierownictwo resortu zdrowia i zgłoszony 

do wykazu prac programowych Rady Ministrów. 

fot. toMASZ ADAMASZEK
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maksymalnie wesprzeć pacjenta oraz jego opiekunów 
w  życiu z  chorobą. Chcemy, by kluczową rolę w  dia-
gnozowaniu i  merytorycznym nadzorze prowadzenia 
terapii odgrywało centrum referencyjne leczenia da-
nej choroby. Tu powinno się ją diagnozować, a  także 
nadać pewnego rodzaju uprawnienia choremu. Na-
zwaliśmy to umownie paszportem opieki.
 W  tym paszporcie powinno być zapisane wszyst-
ko: diagnostyka, kod ORPHA danej choroby. Ten kod, 
w  połączeniu z  PESEL, dzięki któremu identyfikujemy 
uprawnienia ubezpieczeniowe chorych, będzie infor-
mował o  specjalnych i  koniecznych procedurach dla 
konkretnego chorego dotyczących leczenia i  opie-
ki. Taki paszport w wersji elektronicznej powinien być 
widoczny w  całym systemie ochrony zdrowia. Dzięki 
temu w każdej placówce, do której trafi osoba z cho-
robą rzadką, będzie wiadomo, jakie postępowanie jest 
zalecone. 
 W  pracach naszego zespołu brali udział nie tyl-
ko przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, ale też Mi-
nisterstwa Rodziny i  Opieki Społecznej, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i  Szkolnic-
twa Wyższego. Chcemy zintegrować opiekę medyczną 
z opieką społeczną oraz z edukacją. Zwróciliśmy uwa-
gę na to, że mimo iż jest dostępnych wiele zabezpie-
czeń pomocy społecznej, to osobie z chorobą rzadką 
– czy też rodzinie – bardzo trudno je uzyskać. Proble-
mem jest również dostęp do edukacji.

Cztery priorytety
Naszym zdaniem, w  Narodowym Planie powinny się 
znaleźć priorytety w czterech obszarach: rozpoznawa-
nie i leczenie, wsparcie, rehabilitacja oraz edukacja i ba-
dania naukowe.
 Jeśli chodzi o  rozpoznawanie, to zadanie chce-
my powierzyć przede wszystkim ośrodkom referen-
cyjnym, które też nadadzą kod ORPHA oraz paszport, 
gdzie będą zapisywać zalecenia oraz plan leczenia. Zo-
stała utworzona europejska sieć ośrodków referencyj-
nych, do której przystąpiło blisko dwadzieścia ośrod-
ków z Polski. Chcemy zachęcić, żeby wszystkie obszary 
tematyczne europejskiej sieci były wypełnione przez na-
sze ośrodki.
 Jeżeli chodzi o  diagnostykę, to widzimy potrzebę 
wsparcia przede wszystkim diagnostyki genetycznej 
i  molekularnej. W  kwestii leczenia ważne są innowa-
cyjne leki, które pojawiają się w  niektórych chorobach 
rzadkich. Wiemy jednak, że są one bardzo kosztow-
ne, a  przez to bardzo trudno dostępne. Często Agen-
cja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z uwagi 
na przedstawianą we wnioskach refundacyjnych efek-
tywność kliniczną ocenia je bardzo krytycznie. Z  tym 
problemem musimy się zmierzyć. W Polsce co prawda 
przybywa pieniędzy na zdrowie, jednak wciąż jeszcze 

musimy liczyć każdą złotówkę przed jej wydaniem. Pro-
blem finansowania drogich terapii w  chorobach rzad-
kich jest widoczny nie tylko w Polsce, ale także w krajach 
bogatszych, które na zdrowie przeznaczają dużo więk-
sze kwoty. Niedawno podczas spotkania WHO w  Ge-
newie mówiono, że ceny leków w  chorobach rzadkich 
muszą być adekwatne do możliwości systemu ochro-
ny zdrowia, tak by nie pozostawiać pacjenta poza lecze-
niem, jeśli istnieje potwierdzona wynikami klinicznymi 
możliwość jego zastosowania. 
 Jeśli chodzi o  akceptację i  wsparcie, to na pewno 
wiele zmieniło się na lepsze: zmieniliśmy podejście do 
osób z niesprawnościami, jako społeczeństwo dojrzeli-
śmy, te osoby nie są już wykluczane. Nie znaczy to jed-
nak, że poziom wsparcia jest odpowiedni. Często braku-
je jeszcze wsparcia w społecznościach lokalnych. Ważna 
jest świadomość, że osoby z  chorobami rzadkimi po-
trzebują pomocy od nas wszystkich.
 Na pewno wiele musi się zmienić, jeśli chodzi o re-
habilitację: w  tym przypadku jest ona konieczna do 
końca życia. Musi to być jednak rehabilitacja ukierun-
kowana na konkretną osobę i  jej potrzeby. Chcemy 
też zdecydowanie bardziej jako państwo funkcjonować 
w  dziedzinie nauki, rozwijać badania naukowe w  cho-
robach rzadkich. Mamy tu jeszcze wiele do zrobienia. 
Dzięki niedawno powołanej Agencji Badań Medycznych 
badania będą szły w tym kierunku.
 Przygotowaliśmy wskaźniki liczbowe, które umożli-
wią nam ocenę funkcjonowania programu: to np. liczba 
ośrodków tworzących sieć referencyjną, współpracu-
jących ze sobą w  określonych schorzeniach. Planuje-
my, że takich ośrodków powinno być w Polsce ok. 50. 
Chcemy, by 85 proc. osób, u których w przyszłym roku 
zostanie rozpoznana choroba rzadka, zostało objętych 
paszportem opieki. Jeśli chodzi o akceptację i wsparcie, 
to uważamy, że docelowo minimum 50 proc. rodzin po-
winno być objętych pomocą asystenta rodziny. Naszym 
marzeniem jest również asystent zawodowy: gdy oso-
ba z chorobą rzadką kończy określony wiek – szacowa-
liśmy, że powinno to być 16 lat – asystent zawodowy 
na lokalnym rynku pracy będzie ją wspierać w wyborze 
dalszej nauki lub zawodu, a później będzie pomagać na 
rynku pracy.
 W  kwestii rehabilitacji musimy stworzyć na nowo 
plan orzeczniczy. Do tej pory u  dzieci nie orzekali-
śmy stopnia niepełnosprawności. Chcemy wypracować 
nowy system orzecznictwa funkcjonalnego dla dzieci. 
Ważne jest też to, żeby informacja, gdzie w kraju znaj-
duje się ośrodek, który diagnozuje określoną chorobę 
rzadką, dotarła zarówno do systemu ochrony zdrowia, 
jak i do osób oraz rodzin osób z chorobami rzadkimi.
 Aktualnie zbieramy uwagi z  konsultacji publicz-
nych, mając świadomość ogromnej pracy przed 
nami. (KP)

GorąCy temat
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JAROSŁAW GUGAŁA

Co mogą nam „załatwić” nasi politycy 
zajmujący stanowiska w UE?

Wchodząc do struktur Unii 
Europejskiej, uważaliśmy 
się za ubogich krewnych; 

trochę prowincjonalnych i zakom-
pleksionych; obawiających się, że 
bogaci kuzyni nas oszukają i wy-
korzystają do swoich celów. Naj-
bardziej Unii bali się nasi rolnicy. 
Na strachu przed nią swą potę-
gę na wsi budowała Samoobro-
na Andrzeja Leppera, który – jak 
pamiętamy z sejmowego wystą-
pienia – deklarował, że żadnego 
wersalu w polityce już nie będzie. 
Z takim podejściem trudno spraw-
nie poruszać się na europejskich 
salonach i niczego się tam nie da 
„załatwić”. A w naszych politycz-
nych sporach przekonanie, że „za-
łatwiać” trzeba – pozostaje oczy-
wistą oczywistością. Towarzyszy 
temu przekonanie, że inne kraje 
też sobie przez swoich reprezen-
tantów wiele spraw „załatwiają”. 
 Tymczasem, jeśli przypomni-
my sobie fundamentalne zasady, 
na których oparta jest europejska 
wspólnota, to musimy zdać sobie 

sprawę, że „załatwianie” partyku-
larnych interesów poszczególnych 
państw jest po prostu zakazane. Ta 
wspólnota jest oparta na kompro-
misie i przekonaniu, że przestrze-
ganie zasad chroni mniejszych 
i słabszych przed sobiepaństwem 
najsilniejszych. Ta zasada zresztą 
ma emanować na wszystkie pozio-
my życia w krajach Unii Europej-
skiej. Zasady można oczywiście ła-
mać i naginać do swoich potrzeb, 
ale Unia jest bogato wyposażo-
na w instrumenty, które chronią 
słabszych i mniejszych przed bru-
talnymi osiłkami. I nie ma żadnej 
różnicy, czy osiłek jest politykiem, 
przedsiębiorcą, dziennikarzem, czy 
biskupem. Jeżeli chcemy żyć w bez-
piecznym środowisku, które sza-
nuje prawa najsłabszych obywa-
teli i mniejszości, to musimy robić 
wszystko, żeby niczego nie dało się 
załatwić przez „załatwianie” i „za-
łatwiaczy”. Nikt nie jest – i my jako 
kraj też nie jesteśmy – samoistną 
wyspą. Stanowimy część kontynen-
tu zwanego Unią Europejską. Je-

śli morze pochłonie kawałek lądu 
w Holandii, Francji czy Rumunii, to 
nasza wspólna Europa będzie po-
mniejszona i osłabiona. Tak jakby 
pochłonęło włość naszych przyja-
ciół albo naszą własną. Podobnie, 
gdy ktoś „załatwi” coś tylko dla Nie-
miec, Włoch czy Polski – osłabi 
wszystkich. Także te kraje, dla któ-
rych to załatwiał.
 Jesteśmy w Unii Europejskiej, 
bo w jedności siła; bo taki kraj 
jak Polska musi mieć silne sojusze 
i długoterminowe gwarancje bez-
pieczeństwa, które pozwalają na 
zdrowy i stabilny rozwój. Najważ-
niejszą sprawą, jaką mają do zała-
twienia nasi reprezentanci w unij-
nych instytucjach, jest umocnienie 
fundamentalnych zasad współ-
życia, które dają nam szansę na 
systematyczną budowę dobroby-
tu, państwa prawa, społeczeństwa 
obywatelskiego oraz utrzymanie 
naszego języka, kultury i bezpie-
czeństwa. Jeżeli zaczną dominować 
ci, którzy chcą coś „załatwiać” – to 
będziemy załatwieni na amen. 

To pytanie unosi się nad polską polityką od czasu, kiedy zostaliśmy przyjęci 
do elitarnej i bogatej wspólnoty, jaką jest Unia.
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ROZMOWA Z krzySztoFem dUmą, DYREKTOREM MEDYCZNYM 
FIRMY AMGEN SP. Z O.O.

technologia bite 
to innowacyjna immunoterapia 

stworzona dla wspomagania 
układu odpornościowego

Podczas 55. Konferencji Amerykańskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO 
w Chicago fi rma Amgen, przedstawiając 
portfolio swoich leków onkologicznych, 
zaprezentowała wyniki badań leków uzyskanych 
w technologii BiTE. Jak należy rozumieć to 
określenie i na czym ta technologia czy też 
platforma, bo i z taką nazwą się spotkałam, 
polega? 

Już samo rozszyfrowanie skrótu wiele wyjaśnia: BiTE, 
z ang. bispecific T-cell engager, to bispecyficzne prze-
ciwciała angażujące limfocyty T. To nowatorska tech-
nologia immunoonkologiczna, z wykorzystaniem której 
możliwe jest zaprojektowanie terapii ukierunkowanej na 
konkretny antygen nowotworowy występujący w danym 
typie nowotworu. Czyli cząsteczki BiTE zostały stworzo-
ne w ten sposób, żeby wiązały własne limfocyty T pa-
cjenta z antygenami charakterystycznymi dla danego 
nowotworu i pobudzały cytotoksyczne działanie limfo-
cytów T. 

Jest to więc rodzaj immunoterapii?
Tak, bo te bispecyficzne przeciwciała mają na celu nisz-
czenie komórek nowotworowych przy użyciu własnego 
układu odpornościowego, właśnie poprzez połączenie 
endogennych limfocytów T z antygenami obecnymi na 
powierzchni komórek nowotworowych. 

W jakich przypadkach technologia BiTE może 
być skuteczna? Skoro cząsteczki mogą być 

zaprojektowane tak, aby łączyły się z dowolnym 
antygenem nowotworowym, to zapewne 
można je wykorzystywać w wielu rodzajach 
nowotworów. Np. jakich?

To już się dzieje. Nasz pierwszy lek reprezentujący klasę 
leków BiTE jest przeznaczony do terapii opornej na le-
czenie, nawrotowej ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. 
ALL) u dorosłych. I ten lek znalazł się właśnie na najnow-
szej liście refundacyjnej. Ale oczywiście technologia BiTE 
może być wykorzystywana w leczeniu różnych rodzajów 
nowotworów. Firma Amgen rozwija obecnie ponad 10 
cząsteczek BiTE, zwłaszcza do stosowania w nowotwo-
rach układu krwiotwórczego i guzów litych. W badaniach 
pierwszej fazy oceniamy teraz użycie bispecyficznych 
przeciwciał BiTE skierowanych przeciwko antygenom 
obecnym w przerzutowym opornym na kastrację raku 
gruczołu krokowego, przeciwko antygenom nowotwo-
rowym u pacjentów z nawrotowym lub opornym na le-
czenie szpiczakiem mnogim. W badaniach pierwszej fazy 
są także zmodyfikowane przeciwciała ukierunkowane na 
antygeny wykrywane u chorych na nawrotowego, opor-
nego na leczenie drobnokomórkowego raka płuca i gle-
jaka wielopostaciowego.

To wszystko wygląda bardzo imponująco.
I zapewne to jeszcze nie koniec, gdyż możliwości zastoso-
wania cząsteczek BiTE wyglądają bardzo obiecująco i moc-
no wierzymy, że przyczynią się do rozszerzenia możliwości 
terapeutycznych u pacjentów onkologicznych.

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Choroby rzadkie to schorzenia 
uwarunkowane najczęściej 
genetycznie, o przewlekłym 

i często ciężkim przebiegu. 
Zazwyczaj ujawniają się 

w wieku dziecięcym. Ze względu 
na rzadkość występowania, 

trudności w rozpoznawaniu i brak 
świadomości społecznej, wiedza 
o tych chorobach jest niewielka. 

CHOROBY 
RZADKIE 2019
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Prof. ucz. Marcin 
czech, specjalista 

epidemiologii oraz specjalista 
zdrowia publicznego, w latach 

2017-19 wiceminister 
zdrowia, kierownik 

Interdyscyplinarnych 
Studiów Menedżerów 

Farmacji w Szkole Biznesu 
Politechniki Warszawskiej, 

kierownik Zakładu 
Farmakoekonomiki Instytutu 

Matki i Dziecka, prezes-elekt 
Polskiego Towarzystwa 

Farmakoekonomicznego 

fot. toMASZ ADAMASZEK

Choroby rzadkie
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Jak finansować leki w chorobach rzadkich? 
Powinien być osobny budżet, jak to jest np. 
w przypadku leków 75 plus? 

Wyzwania związane z  leczeniem chorób rzadkich to 
przede wszystkim rozwiązania systemowe, czyli stwo-
rzenie opieki koordynowanej i  systemu „pacjentocen-
trycznego”. To znaczy, żeby pacjent był umieszczony 
w  centrum, a  cały system (lekarz POZ, specjaliści, dia-
gnostyka, leczenie, rehabilitacja, pomoc społeczna) 
„krążył” wokół niego. 
 Obecnie rozpoznanie choroby rzadkiej często trwa 
latami. Gdy wreszcie pojawia się diagnoza, często jest 
już za późno na interwencję. Musimy przyspieszyć pro-
ces diagnozowania: to już jest realizowane, np. w Instytu-
cie Matki i Dziecka prowadzony jest z funduszy unijnych 
kurs dla lekarzy na temat chorób metabolicznych, pod-
czas którego mogą oni budować swoją wiedzę na ten te-
mat. To dobry kierunek zmian.
 Tylko w bardzo niewielkiej liczbie przypadków może-
my chorym zaproponować rozwiązanie farmakologicz-
ne. W dodatku leki sieroce często są bardzo drogie. Roz-
wiązania zostały zaproponowane w dokumencie Polityka 
Lekowa Państwa 2018-2022: to m.in. odejście od pro-
gu opłacalności leczenia. Pozwalałoby to decydentom 
w  sposób bardziej uzasadniony i  poparty konkretnymi 
argumentami podejmować decyzję, które leki powinny 
być refundowane, a  które nie. Obecny próg opłacalno-
ści jest ustalony na poziomie 3 razy PKB na mieszkańca, 
a leki sieroce, w niektórych przypadkach, kosztują 30 lub 
40 razy więcej. Gdy koszt leku jest główną składową kosz-
tów, a my patrzymy jedynie przez pryzmat medycznych 
kosztów bezpośrednich, może to znaczyć, że producent 
powinien obniżyć cenę 30 razy, co nie jest realne. 

Czy w takim razie w ogóle nie powinno się brać 
pod uwagę wysokość progu opłacalności przy 
chorobach rzadkich? 

Mimo że jestem farmakoekonomistą i  ogromnym 
zwolennikiem brania pod uwagę progu opłacalno-
ści, to wydaje mi się, że w tym przypadku powinniśmy 
odejść od poziomu wyznaczonego kosztu na QALY 
i popatrzeć na inne kryteria. W Polityce Lekowej Pań-
stwa zaproponowaliśmy taki system zwany analizą 
wielokryterialną, który jest też stosowany, również 
w zdrowiu, w innych krajach. Zwraca on uwagę na ta-
kie parametry jak to, czy jest to jedyna dostępna te-
rapia, jaka jest jej efektywność, czy istnieje koniecz-
ność opieki nad chorym, jeżeli tego leku nie dostanie, 
czy opiekun będzie mógł podjąć pracę, gdy chory bę-
dzie leczony. W  analizie wielokryterialnej wstępnie 
patrzymy na 7-8 kryteriów, takich jak koszty pośred-
nie, efektywność terapii, jakość życia. To składa się 
na nowe podejście, jak decydować, które leki powin-
ny być finansowane, a które nie.

Pojawia się jednak trudne pytanie: skoro 
wydamy na drogie terapie dużo pieniędzy, 
to czy nie zabraknie ich na te leki, które są 
potrzebne np. chorym na cukrzycę, serce? 

To bardziej filozoficzna dyskusja, czy traktujemy nasz 
system bardziej utylitarnie, czy egalitarnie. Oczywi-
ście można przyjąć, że nie będziemy leczyć dziec-
ka chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni), a za te 
pieniądze będziemy leczyć więcej osób z migotaniem 
przedsionków nowoczesnymi lekami. Tylko skoro 
uważamy się za cywilizowane państwo w środku Eu-
ropy, to czy powiemy, że nie będziemy leczyć SMA, bo 
terapia jest powyżej progu opłacalności? Czyli dziec-
ko najpierw przestanie chodzić, potem przesiądzie 
się na wózek inwalidzki, następnie będzie musiało ko-
rzystać z  respiratora, a  w  końcu umrze, choć mamy 
dostępny lek? Czy to jest rozwiązanie odzwierciedla-
jące poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski? Wydaje 
mi się, że nie.

Z marCiNem CzeChem, WICEMINISTREM ZDROWIA W LATACH 2017-19, 
TWÓRCĄ POLITYKI LEKOWEJ PAŃSTWA, ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ.

Jest nowa koncepcja, 
jak finansować leki 
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Ile taki budżet powinien wynosić? Powinny to być 
pieniądze z NFZ, czy budżet państwa powinien 
przeznaczać pieniądze na choroby sieroce?

Oba rozwiązania mogą mieć miejsce. Jeżeli skorzystali-
byśmy z zapisu, który jest w Polityce Lekowej Państwa 
(minimum 16,5 proc. budżetu NFZ powinno być prze-
znaczone na leki), to jestem pewien, że wystarczyłoby 
to na pokrycie pierwszych potrzeb w chorobach rzad-
kich i ultrarzadkich. Zapis procentowy oznacza, że jeśli 
ściągalność składek do NFZ będzie większa, to będzie-
my mieć więcej pieniędzy. Gdy budżet NFZ wzrośnie, 
również nasze możliwości będą rosły.
 Oczywiście możemy też pójść inną drogą: osob-
ne pieniądze na choroby rzadkie, podobnie jak mówi 
się o  osobnym budżecie na leki dla kobiet w  ciąży. 
Czyli niewielki budżet (w  skali całego systemu), a  po-
moc wyjątkowo potrzebującej grupie pacjentów. Dzie-
ci z  chorobami rzadkimi to też jest wy-
jątkowa grupa. Podobny program leków 
dla seniorów okazał się ogromnym suk-
cesem, bariery ekonomiczne przestały 
być problemem w kupieniu leków. Wie-
le osób przychodziło do mnie z parago-
nem z apteki, mówiąc: „Moja matka mo-
gła wreszcie wykupić wszystkie leki, bo 
ma 1600 zł emerytury. Dziękuję panie 
ministrze za rozbudowanie listy leków 
refundowanych dla seniorów”.
 Dlatego idea osobnego budżetu też 
jest dobra i  być może nawet szybciej 
przyniosłaby efekty. Uważam jednak, że 
to są rzeczy drugorzędne. Ważne, żeby-
śmy w ogóle mogli podejmować decyzje o refundowa-
niu leków w chorobach rzadkich w oparciu o zdefinio-
wane, ale dostosowane do tej grupy leków, kryteria. 
Należy podkreślić, że w świetle dzisiaj obowiązującego 
prawa również jest to możliwe, pod warunkiem speł-
nienia niepełnej listy kryteriów ustawowych (np. bycia 
pod progiem definiowanej gotowości do płacenia).

Z punktu widzenia ministra odpowiedzialnego 
przez 2 lata ze refundację leków: ile powinien 
wynosić taki budżet na początku, żeby realnie 
poprawiło to sytuację osób z chorobami 
rzadkimi?

Myślę, że gdybyśmy mieli te środki z zapisu 16,5 proc. 
budżetu na leki, to już dziś bylibyśmy w stanie podjąć 
najpotrzebniejsze decyzje. Proszę pamiętać, że sytu-
acja jest dynamiczna; oprócz wzrostu puli środków ze 
składek, wchodzące na rynek generyki i leki bionastęp-
cze generują oszczędności. Komisja Ekonomiczna sku-
tecznie negocjuje obniżki cen leków będących dużym 
obciążeniem dla budżetu NFZ, a  wiceminister odpo-
wiedzialny za gospodarowanie lekami, wywodzący się 

przecież z części finansowej NFZ, takie decyzje spraw-
nie podejmuje.

Pojawił się też pomysł, żeby w Europie cena leku 
w chorobie rzadkiej była uzależniona od PKB 
w danym kraju. Czyli kraje o niższym PKB na 
mieszkańca płaciłyby za leki proporcjonalnie 
mniej, a dzięki temu każda osoba w Europie 
miałaby terapię. Czy takie rozwiązanie jest 
realne?

Dyskutowaliśmy na ten temat podczas nieoficjalnych 
spotkań ministrów zdrowia z Europy, a także w Świato-
wej Organizacji Zdrowia. Wydaje się, że to nie jest jeszcze 
rozwiązanie na dziś czy jutro, raczej na pojutrze. Popatrz-
my jednak bardziej globalnie: jeżeli mamy fundusze wy-
równywania dysproporcji w zakresie infrastruktury, edu-
kacji, to dlaczego nie mielibyśmy w bardziej sprawiedliwy 

sposób dzielić pieniędzy po to, żeby wszyscy obywatele 
Unii Europejskiej z chorobami rzadkimi mieli dostęp do 
leczenia, finansowanego proporcjonalnie do zamożności 
kraju? Nie „proporcjonalnie do tego, ile kraj przeznacza 
na ochronę zdrowia”, tylko „proporcjonalnie do PKB na 
osobę”. Gdyby to się udało, pozwoliłoby na nowo uwie-
rzyć w siłę Unii Europejskiej.
 Wydaje mi się, że to bardzo dobry postulat poli-
tyczny. Oczywiście można powiedzieć, że nie do końca 
sprawiedliwy, bo np. Niemcy będą trochę płacić za Ru-
munię, jednak podobnie to funkcjonuje w programach 
infrastrukturalnych: bogatsze państwa wyrównują róż-
nice. Marzyłbym o sytuacji, w której po jednej stronie 
stołu byliby negocjatorzy Unii Europejskiej, a  po dru-
giej otwarte firmy farmaceutyczne, a  dogadywaliby-
śmy się co do europejskiej (korygowanej zamożno-
ścią państw członkowskich UE) ceny. To oznaczałoby 
otwarcie jedną decyzją największego rynku na świecie. 
Można by było w ciągu kilku tygodni czy miesięcy za-
decydować o tym, że wszyscy w Unii Europejskiej do-
stają potrzebne leczenie. Mam nadzieję, że doczekam 
takich czasów. 

proF. marCiN CzeCh

Wyzwania związane 
z leczeniem chorób rzadkich 
to przede wszystkim 
rozwiązania systemowe, 
czyli stworzenie opieki 
koordynowanej i systemu 
„pacjentocentrycznego”.

Choroby rzadkie

fot. toMASZ ADAMASZEK
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Wartość społeczeństwa można 
ocenić na podstawie tego, jak 
zajmuje się swoimi najbardziej 
potrzebującymi członkami. 
Jeśli nie dajemy im możliwości 
leczenia, to… może nie robimy 
tak jak kiedyś w Sparcie, gdy 
zrzucano osoby słabsze ze skały, 
jednak nie robimy nic, 
albo bardzo mało, by pomóc im 
przetrwać. 

fot. toMASZ ADAMASZEK

refundujmy leki skuteczne
ZE StaNiSŁaWem maĆkoWiakiem, PREZESEM POLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ I CHOROBY 
RZADKIE „ARS VIVENDI” ORAZ FEDERACJI PACJENTÓW POLSKICH,

ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ

Jak to się stało, że już od lat zajmuje się Pan 
chorobami rzadkimi?

Od 30 lat dotyka mnie problem chorób rzadkich, a po-
nad 20 lat zajmuję się nim w sposób systemowy. Córka 

urodziła się z rzadką chorobą. Narodziny dziecka z ta-
kim schorzeniem to ogromne wyzwanie. 30 lat temu 
wszystkiego musieliśmy szukać sami, wiedza lekarzy 
na te tematy była niewielka. Dostępność do informa-

Choroby rzadkie
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cji bardzo ograniczona lub niemożliwa. To były czasy 
bez internetu. Wszystko musieliśmy zdobywać sami. 
Na początku przeżyliśmy szok. Potem, pomimo braku 
kontaktów z innymi chorymi, braku dostępności żywno-
ści niskobiałkowej, która jest podstawą w leczeniu cho-
rych, musieliśmy nauczyć się w tej sytuacji sobie radzić. 
Gdy wyszliśmy już na prostą z chorobą córki, moja żona 
– która przez całe życie starała się pomagać innym  
– nie mogła zaakceptować faktu, jak wówczas były trak-
towane osoby z chorobami rzadkimi. Uznała, że musi-
my coś zrobić, aby pomóc tym kochanym, pokrzywdzo-
nym przez los dzieciom i  spróbować zmienić system, 
żeby te osoby były traktowane inaczej.
 Proszę wyobrazić sobie sytuację: matka dziecka 
chorego na fenyloketonurię, które nie zostało zdiagno-
zowane w odpowiednim czasie, mimo że miało brata, 
którego ta choroba doprowadziła do niepełnospraw-
ności neurologicznej w stopniu znacznym… Ta matka, 
widząc problemy w rozwoju drugiego syna, rzuciła się 
do stóp lekarki w IMiD, prosząc: „Niech pani ratuje mo-
jego syna”. A  pani doktor… odsunęła ją nogą. Powie-
działa, że nie będzie się zajmować tym dzieckiem, bo 
i tak to będzie… debil.

Nie wierzę, żeby tak mógł powiedzieć lekarz.
A jednak. Pierwszy syn tej kobiety zmarł, a w ostatnim 
etapie choroby sam się okaleczał. Ta choroba nieleczo-
na jest straszna. Matka, wiedząc to wszystko, błagała 
o pomoc. Takie było wtedy podejście... Nie mówię, że 
wszędzie tak było, ale takie sytuacje się zdarzały.
 Organizm naszej córki przez około roku nie tole-
rował preparatów, które zapewniały prawidłowy roz-
wój dziecka: kończyło się to wymiotami, odwodnieniem 
i hospitalizacją. Żona przez wiele miesięcy była w szpi-
talu z córką, oglądała takie sceny, jak opisałem. Stwier-
dziła, że musimy coś z tym zrobić. Musimy jakoś wspól-
nie sobie pomóc. Pierwszym pomysłem było zewrzeć 
szyki, aby wspólnie się wspierać. To był impuls do utwo-
rzenia stowarzyszenia. Udało się zebrać 15 osób spod 
gabinetów w IMiD. Początkowo zajmowaliśmy się tylko 
pomocą osobom z fenyloketonurią. Po kilku latach na-
szych działań, gdy specjaliści z Centrum Zdrowia Dziec-
ka zobaczyli, że przynoszą one spore efekty, zaprosili 
nas, abyśmy swoją wiedzę na temat tworzenia stowa-
rzyszenia oraz sposobów działania przekazali rodzicom 
dzieci z  chorobami ultrarzadkimi. Byliśmy na takich 
spotkaniach dwukrotnie, jednak nie udało się zorgani-
zować aktywnych rodziców, którzy mogliby poświęcić 
więcej czasu na zajęcie się taką działalnością. Rodzi-
ce dzieci z  chorobami ultrarzadkimi muszą praktycz-
nie walczyć o  ich życie; organizowanie stowarzyszenia 
było już ponad ich możliwości i siły. Poprosili, żebyśmy 
ich przygarnęli do naszego stowarzyszenia. Nie mogli-
śmy i nie chcieliśmy odmawiać takiej prośbie. Mimo że 

nie mieliśmy wiedzy na temat całej grupy rzadkich cho-
rób metabolicznych, zdecydowaliśmy się na rozsze-
rzenie naszej działalności, również dlatego, że specja-
liści leczący te dzieci, pod kierownictwem prof. Jolanty 
Sykut-Cegielskiej i  dr inż. Agnieszki Kowalik, zapewnili 
nam wsparcie. Zmieniliśmy wtedy nazwę stowarzysze-
nia, dodając w  niej „pomoc chorym na choroby rzad-
kie”. Ucząc się nowych jednostek i  form wsparcia, za-
częliśmy szukać systemowych rozwiązań już nie tylko 
dla fenylokotenurii, ale też dla wszystkich rzadkich cho-
rób metabolicznych.

Jak dziś ocenia Pan sytuację osób z chorobami 
rzadkimi?

Jeśli chodzi o  fenyloketonurię i  inne rzadkie choroby 
metaboliczne, dziś to już inny świat. Przede wszyst-
kim wszystkie choroby metaboliczne są objęte bada-
niami przesiewowymi w  całej populacji noworodków. 
To 26 jednostek chorobowych. Dzięki temu dzieci mają 
szansę na przeżycie i dalsze normalne życie. Przedtem 
większość z  nich umierała. Dziś jest już duża wiedza 
medyczna na temat leczenia tych jednostek oraz do-
stęp do specjalistycznej żywności dietetycznej. 
 Jest ogromna poprawa, jednak daleko jeszcze do 
doskonałości, dlatego od lat walczymy o  Narodowy 
Plan dla Chorób Rzadkich.

Dziś też dzwonią do Pana rodzice dzieci 
z chorobami rzadkimi. Czego brakuje obecnie?

Wielu rzeczy: dostępności do leczenia, do rehabilita-
cji, opieki psychologicznej. W rzadkich chorobach me-
tabolicznych sposób leczenia to zazwyczaj dieta eli-
minacyjna pozbawiona składnika, którego organizm 
nie metabolizuje. Również konieczne są tzw. środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 
W  przypadku fenylokotenurii jest ich refundacja ap-
teczna, jednak w  przypadku innych jednostek choro-
bowych środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego można sprowadzić wyłącznie w  pro-
cedurze tzw. importu docelowego. Wcześniej lekarz 
wypisywał zapotrzebowanie, było ono zatwierdzane 
przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego, kie-
rowane do Ministerstwa Zdrowia, a minister wydawał 
zgodę na sprowadzenie i  refundację w  imporcie do-
celowym. Nowelizacja sprzed dwóch lat tzw. ustawy 
refundacyjnej spowodowała, że proces importu do-
celowego został utrudniony bądź wykluczony. Teraz 
minister po 10. wniosku danego leku/preparatu jest 
zobligowany do złożenia wniosku do prezesa AOTMiT 
o opinię w sprawie efektywności leczenia. Jeśli opinia 
jest negatywna – a AOTMiT wykorzystuje do oceny kry-
teria identycznie jak dla leków w chorobach powszech-
nie występujących – wtedy również decyzja ministra 
jest obligatoryjnie negatywna.
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To jak te dzieci są leczone?
I  tu jest największy problem, gdyż pomimo wiedzy 
medycznej, możliwości terapeutycznych te dzieci nie 
są leczone. Przeszliśmy już przez proces sądowy: Na-
czelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, że minister 
ma obowiązek wydać zgodę na refundację kontynu-
acji leczenia. Dlatego dzieci, u  których leczenie jest 
kontynuowane, dostają zgodę na refundację. A nowo 
zdiagnozowane, które nie miały szczęścia urodzić się 
przed nowelizacja ustawy refundacyjnej, dostają od-
mowy.

To przecież niesprawiedliwe i w żaden sposób 
niemające medycznego uzasadnienia.

Takie działanie stawia pod znakiem zapytania sens 
robienia diagnostyki przesiewowej noworodków, 
która daje szansę na przeżycie dziecka, jednak pod 
warunkiem stosowania leczenia. Taką świadomość 
mają wszyscy. Od 2016 roku kolejni ministrowie zaj-
mujący się refundacją obiecują szybką noweliza-
cję tych negatywnych przepisów, ale do tej pory nie 
udało się tego dokonać. Jako stowarzyszenie pró-
bujemy tym dzieciom zorganizować finansowanie 
zakupu leków, jednak nasze możliwości są bardzo 
ograniczone, a  to również nie jest systemowe roz-
wiązanie dla pacjentów.
 Aby zapewnić odpowiedni nacisk na regulato-
ra i  wprowadzić rozwiązania systemowe w  choro-
bach rzadkich, z  inicjatywy Ars Vivendi utworzono 
organizację parasolową – Federację Pacjentów Pol-
skich (FPP). Ta organizacja, utworzona w roku 2006 
przez 3 stowarzyszenia, aktualnie liczy 104 podmio-
ty prawne, w  tym 95 stowarzyszeń członkowskich 
i  9 fundacji, reprezentuje ponad 100 tys. pacjen-
tów i jest największą w Polsce tego typu organizacją. 
W ramach działań FPP staramy się również wpływać 
na utworzenie Narodowego Planu dla Chorób Rzad-
kich i zapewnienie pacjentom z chorobami rzadkimi 
wyrównania szans ze zdrowymi na życie w  naszym 
kraju.

Ile jest takich dzieci? To duże koszty dla 
państwa?

Dla rodziny są to koszty zaporowe. W przypadku nie-
mowlęcia może to być wydatek ok. 3-4 tys. złotych 
miesięcznie, w przypadku starszego dziecka ok. 5-10 
tys. zł miesięcznie. Dla budżetu państwa to grosze. 
Sytuacja jest patowa, próbujemy prosić kolejnych mi-
nistrów o rozwiązanie tej sprawy, mieliśmy już obiet-
nicę od wiceministra Krzysztofa Łandy, wiceministra 
Marcina Czecha, nie udało się jednak tych kwestii roz-
wiązać w  okresie ich kadencji. Minister Łukasz Szu-
mowski deklarował i zapewniał, że ta sprawa zostanie 
szybko załatwiona. Czekamy z nadzieją... 

Jak z punktu widzenia Pana doświadczeń patrzy 
Pan na Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich?

Mam mieszane uczucia, prace nad nim toczą się już od 
2008 roku. Na pewno jego uchwalenie i wdrożenie da 
szansę na to, że osoby z chorobami rzadkimi będą trak-
towane w sposób kompleksowy. Najważniejsze jest jed-
nak zapewnienie finansowania Narodowego Planu. 

Budżet na choroby rzadkie powinien być odrębny 
od budżetu na inne leki?

Tak. Choroby rzadkie w żaden sposób nie są związane 
z systemem ubezpieczeń. To w większości przypadłość 
genetyczna. Wartość danego społeczeństwa można 
ocenić na podstawie tego, jak zajmuje się swoimi naj-
bardziej potrzebującymi członkami. Jeśli nie dajemy im 
możliwości leczenia, to… może nie robimy tak jak kiedyś 
w Sparcie, gdy zrzucano osoby słabsze ze skały, jednak 
nie robimy nic, albo bardzo mało, by pomóc im prze-
trwać. 

Leki w chorobach rzadkich powinny być inaczej 
oceniane przy refundacji?

Tak, zresztą w dokumencie rządowym Polityka Lekowa 
Państwa jest zapisane, w jaki sposób powinna być roz-
patrywana procedura refundacyjna leków sierocych. 
Nie można porównywać efektywności ekonomicznej 
leku dla 15 osób z lekiem dla 5 milionów osób, a także 
żądać wysokiej jakości badań populacyjnych dla terapii 
przeznaczonej dla chorych na choroby rzadkie lub ult-
rarzadkie. Mam nadzieję, że te zapisy z dokumentu rzą-
dowego w  końcu zaczną być realizowane, ale do tego 
jest konieczna nowela Ustawy Refundacyjnej. Warto pa-
miętać, że leki są tylko dla ok. 3-4 proc. osób z choroba-
mi rzadkimi. Wszystkich leków stosowanych w leczeniu 
w chorób rzadkich jest 326, z których w Polsce refun-
duje się 33. 

Czyli 10 procent. To cywilizacyjna przepaść. 
A leków będzie się pojawiać coraz więcej.

Tak, jednak nie trzeba refundować leków mało efektyw-
nych. Proces refundacyjny powinien być taki, by patrzeć 
na efektywność kliniczną. Można dać refundację warun-
kową, czyli zgodzić się na pewien okres, a  jeśli lek nie 
okaże się efektywny klinicznie, to zrezygnować z  jego 
podawania. Takie mechanizmy stosuje się w wielu kra-
jach. Czemu nie wykorzystać ich w Polsce? Trzeba tylko 
zadbać systemowo o przekazywanie informacji pacjen-
towi lub rodzicowi przy włączaniu dziecka do terapii, 
że będzie ona kontynuowana pod warunkiem, że bę-
dzie efektywna. Mamy nadzieję, że Narodowy Plan dla 
Chorób Rzadkich zostanie uchwalony, wdrożony i znaj-
dzie finansowanie. To może dać szansę na komplekso-
we wsparcie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla tych 
pacjentów. 
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Jest postęp w leczeniu 
twardziny układowej

ROZMOWA Z proF. dr hab. otyLią koWaL-bieLeCką, KIEROWNIKIEM 
KLINIKI REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH UM W BIAŁYMSTOKU.

Twardzina układowa jest chorobą rzadką, 
mało znaną i niezbyt dobrze poznaną. Co to 
właściwie za choroba? Ile osób zapada na nią 
rocznie i kto choruje najczęściej?

Twardzina układowa jest zaliczana do grupy układo-
wych chorób tkanki łącznej. Wynika z autoagresji o cha-
rakterze układowym i może obejmować wiele układów 
oraz narządów. Najczęściej zajmuje skórę, układ kostno
-stawowo-mięśniowy, naczynia krwionośne obwodowe, 
ale również serce, płuca, nerki, przewód pokarmowy. Jej 
przebieg kliniczny jest bardzo zróżnicowany. 
 Nie mamy dokładnych danych epidemiologicznych 
dotyczących liczby zachorowań. Szacunkowe dane eu-
ropejskie określają częstość jej występowania na od 
kilkudziesięciu do 200 przypadków na milion miesz-
kańców. Wydaje się, że twardzina występuje rzadziej 
w krajach południowej Europy, częściej zaś na jej pół-
nocnych obszarach. Według szacunków w Polsce cho-
ruje 2,5-3 tysiące osób. Twardzina układowa występuje 
zdecydowanie częściej u kobiet niż u mężczyzn, nawet 
7-8 razy częściej. Zwykle zapadają na nią kobiety mię-
dzy 30. a 50. rokiem życia. Zdarzają się zachorowania 
również wcześniej, nawet w wieku dziecięcym, jednak 
to naprawdę wyjątkowe. Twardzina jest chorobą prze-
wlekłą i  niestety nieuleczalną, zatem towarzyszy pa-
cjentowi przez całe życie.

Jaka jest przyczyna tego, że częściej chorują 
kobiety? Powodem są hormony? 

Tego jeszcze dokładnie nie wiemy. Fakt, że choroba po-
jawia się najczęściej u kobiet w okresie dojrzałości płcio-
wej wydaje się przemawiać za wpływem hormonów, 
ale z  pewnością nie jest to jedyny czynnik odpowie-
dzialny za jej rozwój. Nie znamy przyczyn wystąpienia 
twardziny, podobnie jak innych chorób autoimmunolo-
gicznych. Niestety, nie potrafimy zatem zapobiec jej wy-
stąpieniu czy zmniejszyć ryzyko zachorowania. 

Czy inne choroby autoimmunologiczne, 
np. choroba Hashimoto czy reumatoidalne 

zapalenie stawów, są czynnikami ryzyka 
zachorowania na twardzinę?

Tak, dotyczy to wszystkich chorób autoimmunologicz-
nych. Osoby, które cierpią na chorobę wynikającą z au-
toagresji albo w ich rodzinach takie choroby występują, 
mają większe ryzyko pojawienia się innej choroby auto-
immunologicznej, w tym twardziny układowej.

Jakie są wczesne objawy, na które powinno się 
zwrócić uwagę?

Objawem, który występuje u  zdecydowanej większo-
ści pacjentów cierpiących na twardzinę, od począt-
ku choroby jest objaw Raynauda. Polega on na tym, 
że pod wpływem zimna i/lub stresu występuje okreso-
we zblednięcie, zasinienie, a  następnie zaczerwienie-
nie skóry palców rąk i/lub stóp. To wynik gwałtownego 
skurczu, a następnie rozkurczu małych tętniczek w pal-
cach rąk i  stóp. Nie u  wszystkich chorych można za-
uważyć wszystkie 3 fazy, u  niektórych dominuje jedna 
z ww. wymienionych faz, to jest blednięcie lub sinienie. 
Zwykle można zauważyć wyraźną linię oddzielającą skó-
rę o prawidłowym zabarwieniu od obszaru, na którym 
występuje objaw Raynauda. 
 Nie jest on jednak swoisty dla twardziny. To zna-
czy: nie każda osoba z objawem Raynauda będzie miała 
twardzinę układową, jednak prawie każdy chory cierpią-
cy na twardzinę układową ma objaw Raynauda. Dlatego 
pacjentów, u których taki objaw wystąpi, należy oceniać 
właśnie pod tym kątem czy nie jest to początek twardzi-
ny układowej albo innej choroby tkanki łącznej. U nie-
których chorych objaw Raynauda może znacznie, nawet 
na kilka – kilkanaście lat, wyprzedzać pozostałe objawy 
twardziny układowej, u innych pojawia się jednocześnie 
z nimi.
 Inne wczesne objawy twardziny układowej to zmia-
ny skórne, obrzęki palców rąk oraz pogrubienie skóry 
palców i/lub owrzodzenia opuszek palców. 

Od czego zależy szybkość postępu choroby 
i dlaczego u pewnych osób twardzina dotyczy 
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FOT. ARCHIWUM PRYWATNE 

Wystąpienie objawów ze strony narządów wewnętrznych świadczy już o zaawansowanej 
chorobie. Staramy się jednak wykrywać powikłania ze strony narządów wewnętrznych 

wcześniej, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. U części pacjentów w przebiegu 
choroby dochodzi do rozwoju zaawansowanego włóknienia płuc. Śródmiąższowa choroba płuc 

w  przebiegu twardziny układowej to bardzo poważne powikłanie.
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tylko skóry, a u niektórych obejmuje również 
inne narządy? 

Przebieg kliniczny twardziny układowej jest bardzo 
zróżnicowany. Wyróżniamy dwie postacie choroby: 
ograniczoną i  uogólnioną. Kryterium podziału stanowi 
zakres zmian skórnych, które są jednymi z najbardziej 
charakterystycznych i najbardziej widocznych objawów 
twardziny układowej.
 Zmiany skórne zaczynają się od odcinków dystalnych 
ciała, czyli końców palców rąk, stóp, od twarzy. Mogą zaj-
mować różne obszary, szerząc się proksymalnie na tułów. 
Jeśli nie przekraczają linii łokci czy kolan, czyli dotyczą tyl-
ko odcinków dystalnych, mówimy o postaci ograniczonej 
twardziny układowej. Jeśli zaś obejmują większe obszary, 
jak uda, ramiona, klatka piersiowa czy brzuch, wówczas 
mówimy o  postaci uogólnionej. Takie jest kryterium po-
działu, jednak różnice kliniczne są znacznie głębsze. 
 Postać ograniczona twardziny ma stosunkowo ła-
godny przebieg, objawy rozwijają się powoli. Ryzyko po-
jawienia się groźnych powikłań ze strony narządów we-
wnętrznych jest mniejsze, co ma decydujące znaczenie 
dla długości życia pacjentów. Jeśli takie powikłania się 
rozwijają, to zwykle rzadziej i  w  późniejszym stadium 
choroby. Należy jednak zaznaczyć, że i  w  tej posta-
ci choroby mogą wystąpić groźne dla życia powikłania, 
zwłaszcza ze strony płuc (śródmiąższowa choroba płuc 
czy tętnicze nadciśnienie płucne).
 W  przypadku postaci uogólnionej przebieg choro-
by jest bardziej dynamiczny, a  powikłania narządowe 
występują wcześniej i częściej. Często już w pierwszych 
miesiącach może dojść do zajęcia dużych powierzchni 
skóry, także narządów wewnętrznych, a  to z  kolei ma 
niekorzystny wpływ na rokowanie w zakresie przeżycia 
tych pacjentów. 

Jak często występuje postać uogólniona 
choroby?

Dane są zróżnicowane. Przyjmuje się jednak, że ok. 30 
proc. pacjentów cierpiących na twardzinę układową ma 
postać uogólnioną choroby. Nie wiemy, dlaczego u nie-
których osób rozwija się postać ograniczona, a u innych 
uogólniona. Poznaliśmy jednak cały szereg czynników, 
które pozwalają już na wczesnym etapie choroby osza-
cować, czy u  pacjenta rozwija się postać uogólniona, 
czy ograniczona oraz czy istnieje wysokie ryzyko powi-
kłań narządowych. Są to jednak zawsze dane szacunko-
we. Dlatego konieczna jest indywidualna ocena każde-
go chorego. 

Jakie narządy wewnętrzne najczęściej atakuje 
twardzina? 

Niestety, twardzina układowa może zaatakować więk-
szość narządów, szczególnie tych ważnych dla życia, jak 
płuca, serce, nerki, przewód pokarmowy.

Jakie są pierwsze objawy tego, że twardzina 
atakuje narządy wewnętrzne?

Wystąpienie objawów ze strony narządów wewnętrz-
nych świadczy już o zaawansowanej chorobie. W przy-
padku płuc i  serca, takimi objawami są przede wszyst-
kim duszność oraz gorsza tolerancja wysiłku fizycznego. 
W przypadku choroby śródmiąższowej płuc – a to jedna 
z postaci powikłań płucnych – takim objawem może być 
też suchy kaszel. Gdy zajęte są nerki – nagły wzrost ci-
śnienia tętniczego.
 Staramy się jednak wykrywać powikłania ze strony 
narządów wewnętrznych wcześniej, jeszcze przed wystą-
pieniem objawów klinicznych. Każdy chory jest oceniany 
pod kątem ryzyka pojawienia się powikłań narządowych, 
by odpowiednio wcześnie wdrożyć leczenie. To ważne, 
ponieważ o ile nie jesteśmy w stanie zapobiec wystąpie-
niu twardziny, o tyle możemy hamować rozwój powikłań. 

Gdy twardzina atakuje narządy wewnętrzne, 
one – jak wskazuje jej nazwa – twardnieją, 
włóknieją. Jakie procesy grają kluczową rolę 
w mechanizmie rozwoju choroby?

Patogeneza twardziny nie jest do końca wyjaśniona. 
Podkreśla się rolę trzech procesów. Pierwszy to akty-
wacja układu immunologicznego: proces immunolo-
giczno-zapalny. Drugi to uszkodzenie naczyń krwiono-
śnych, zwłaszcza naczyń włosowatych, co powoduje 
niedokrwienie tkanek. Trzeci proces, najbardziej cha-
rakterystyczny dla choroby, to nadmierne włóknienie, 
odkładanie się tkanki łącznej: w skórze, narządach we-
wnętrznych. Proces włóknienia jest uważany za najbar-
dziej charakterystyczny dla twardziny. To proces nieod-
wracalnego uszkodzenia narządów wewnętrznych. Tych 
zmian nie da się już cofnąć.

Choroba skraca życie?
W  przypadku pacjentów cierpiących na postać ograni-
czoną twardziny, średnia długość życia chorych nie róż-
ni się zbytnio od długości życia statystycznego Polaka. 
Wyjątkiem są chorzy, u których wystąpiły poważne powi-
kłania ze strony płuc. Jeśli chodzi o postać uogólnioną, 
to przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany klinicz-
nie. Powodem wcześniejszych zgonów są często zmiany 
w płucach i/lub sercu. W skrajnych przypadkach istnie-
je nawet ryzyko zgonu w ciągu kilku lat trwania choroby. 
Jeśli jej przebieg jest agresywny, szybko dochodzi do za-
jęcia serca, płuc, nerek. 

Jest szereg chorób, które mają podobny przebieg. 
Jak diagnozuje się twardzinę?

Rozpoznanie stawia się w  oparciu o  charakterystyczny 
obraz kliniczny. Pomocne mogą być kryteria klasyfika-
cyjne. Ich najnowsza wersja została opracowana w 2013 
roku przez komitet Europejskiej Ligi Antyreumatycznej 
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(EULAR – European League Against Rheumatism) oraz 
Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne (ACR – Ame-
rican College of Rheumatology). Kryteria klasyfikacyjne 
obejmują szereg cech klinicznych i laboratoryjnych, m.in. 
obecność swoistych autoprzeciwciał czy zmian w  kapi-
laroskopii. Tym cechom przypisano określone wartości 
punktowe. Jeśli u pacjenta występuje pewna liczba punk-
tów – 9 lub więcej – możemy stwierdzić, że spełnia on 
kryteria klasyfikacyjne. To jest pomocne w  codziennej 
diagnostyce. Jednak z  drugiej strony to, że pacjent nie 
spełnia kryteriów klasyfikacyjnych, nie wyklucza wcze-
snego etapu rozwoju choroby. Musimy zawsze brać pod 
uwagę diagnostykę różnicową, czyli wykluczać inne, bar-
dziej oczywiste przyczyny występowania objawów.

Czy z leczeniem choroby poradzi sobie 
reumatolog, czy pacjent powinien być pod opieką 
w specjalistycznym ośrodku? 

Twardzina układowa jest z jednej strony chorobą rzadką, 
a z drugiej – o bardzo zróżnicowanym przebiegu klinicz-
nym i wysokim ryzyku zajęcia narządów wewnętrznych, 
co pociąga konieczność odpowiedniej diagnostyki oraz 
monitorowania zmian ze strony narządów wewnętrz-
nych. Dlatego uważa się, że pacjent powinien znajdo-
wać się pod opieką specjalistycznego ośrodka zajmują-
cego się terapią twardziny układowej. Zwłaszcza że ze 
względu na możliwość zajęcia narządów wewnętrznych 
potrzebne są różne konsultacje, np. gastrologa, pulmo-
nologa, kardiologa czy nefrologa.
 Rola reumatologów jest jednak bardzo istotna 
w  rozpoznawaniu twardziny układowej. Wczesna dia-
gnoza jest niezwykle ważna, gdyż to jedyna szansa na 
pomoc. Rozpoczynając leczenie, możemy zapobiec pro-
gresji choroby. Wczesne rozpoznanie twardziny ukła-
dowej, jej monitorowanie, a  następnie kontrola poja-
wiających się powikłań narządowych to jedyny sposób 
pomocy pacjentowi.

Jak można pomóc pacjentom z twardziną 
układową, by nie dochodziło do włóknienia 
takich ważnych dla życia narządów jak płuca, 
serce, nerki, czyli żeby chory jak najdłużej mógł 
żyć? Jakie są dostępne terapie?

Cały czas brakuje nam skutecznych metod leczenia 
przyczynowego, jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
pojawiły się pewne terapie, które pozwalają zapobiec 
progresji określonych powikłań. 
 Przede wszystkim mamy już trzy leki, które w  ran-
domizowanych badaniach klinicznych wykazały się sku-
tecznością, jeśli chodzi o  hamowanie progresji śród-
miąższowej choroby płuc. Śródmiąższowa choroba płuc 
w  przebiegu twardziny układowej to bardzo poważne 
powikłanie. Rozwija się u  dużej grupy pacjentów cier-
piących na twardzinę, a  rokowania tych pacjentów do-
tychczas były złe. Choroba śródmiąższowa płuc jest jed-

Ręce pacjenta z ugoólnioną postacią twardziny układowej 
(widoczne: wygładzenie, napięcie, przebarwienia i odbarwienia 
skóry, przykurcze palców, zaniki mięśni)

Ręka pacjentki z ograniczoną postacią twardziny układowej 
(widoczne: pogrubienie skóry palców, skrócenie dystalnych 
odcinków palców II-IV)

Liczne okrągłe teleangiektazje charakterystyczne
dla twardziny układowej
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ną z głównych przyczyn zgonów. U części pacjentów 
w przebiegu choroby dochodzi do rozwoju zaawan-
sowanego włóknienia płuc. Spośród tych trzech leków 
dwa to dobrze znane leki immunosupresyjne, czyli cy-
klofosfamid i  mykofenolan mofetylu. W  ubiegłym mie-
siącu pojawiła się publikacja wskazująca, że progresję 
śródmiąższowej choroby płuc skutecznie hamuje rów-
nież nintedanib. To innowacyjny lek z zupełnie innej gru-
py: antyfibrolityczny, przeciwwłóknieniowy. Hamuje on 
czynniki wzrostowe, dzięki czemu spowalnia bliznowa-
cenie i włóknienie płuc. Spowalnia tempo zmian zacho-
dzących w płucach. 
 Mamy również szereg terapii hamujących progresję 
tętniczego nadciśnienia płucnego. Należą do nich inhi-
bitory 5-fosfodiesterazy, antagoniści endoteliny, prosta-
cyklina i jej analogi, a ostatnio również riociguat, będący 
agonistą cyklazy guanylowej, i  selexipag – agonista re-
ceptorów prostacykliny.
 Istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że leki 
immunosupresyjne mogą zmniejszać progresję albo na-
wet poprawiać stan zmian skórnych. Określone grupy 
leków poprawiają również stan zmian w  obwodowych 
naczyniach krwionośnych: zmniejszają nasilenie obja-
wu Raynauda i  poprawiają gojenie owrzodzeń palców 
u chorych. Tak więc mamy terapie swoiste narządowo: 
szereg leków, które okazują się w pewnym stopniu sku-
teczne w leczeniu określonych powikłań. 
 Wydaje się, że niektóre leki biologiczne mogą być ko-
rzystne w  leczeniu zmian skórnych czy w  powikłaniach 
płucnych. Mamy jednak jeszcze za mało danych z badań 
klinicznych. To częsty problem chorób rzadkich, o zróżni-
cowanym przebiegu. Trudno przeprowadzić badania kli-
niczne, gdyż niełatwo jest zebrać odpowiednio liczebną 
grupę pacjentów z określonym fenotypem chorobowym.
 Jeszcze innym sposobem leczenia jest podawanie 
wysokich dawek leków immunosupresyjnych, a  następ-
nie przeszczepienie komórek macierzystych izolowanych 
z  krwi. Jest to leczenie stosunkowo agresywne, ponie-
waż najpierw niszczy się szpik kostny pacjenta, a następ-
nie podaje komórki macierzyste, z których odbudowuje 
się układ krwiotwórczy i  immunologiczny. Mamy już wy-
niki trzech randomizowanych badań klinicznych, które 
wskazują, że to leczenie jest najskuteczniejsze z  obec-
nie dostępnych. Jest ono jednak zarezerwowane dla pa-
cjentów z  najbardziej agresywnym przebiegiem choro-
by, wysokim ryzykiem zajęcia narządów wewnętrznych 
i  zgonu w  wyniku tych powikłań. To leczenie obarczo-
ne dużym ryzykiem działań ubocznych, z wczesnym zgo-
nem w przebiegu leczenia włącznie. W Polsce są ośrodki, 
w których taka terapia jest prowadzona. 

Jaki jest w Polsce dostęp pacjentów do leczenia? 
Leczenie cyklofosfamidem i  mykofenolanem mofetylu 
jest dostępne, to leki refundowane dla chorych na twar-

dzinę. Jeśli chodzi o  nintedanib, to dopiero niedawno 
pojawiła się pierwsza publikacja na temat jego skutecz-
ności w leczeniu śródmiąższowej choroby płuc występu-
jącej w przebiegu twardziny układowej. Mamy nadzieję, 
że ten lek zostanie zarejestrowany i będzie objęty refun-
dacją w Polsce w najbliższej przyszłości.
 Jeśli chodzi o terapie stosowane w tętniczym nadci-
śnieniu płucnym, to są one dostępne w ramach progra-
mów lekowych, a niektóre, ze względu na pojawienie się 
odpowiedników generycznych, również w  leczeniu am-
bulatoryjnym.

Czy w ostatnich latach widać jednak poprawę, 
jeśli chodzi o leczenie?

Tak, również ze względu na to, że wcześniej diagnozu-
jemy pacjentów, wcześniej rozpoznajemy powikłania 
narządowe i rozpoczynamy leczenie. Poprawia się do-
stępność metod diagnostycznych oraz sposobów mo-
nitorowania chorych. Dane z piśmiennictwa wskazują, 
że przeżycie pacjentów staje się coraz dłuższe. 
 Nie wykluczamy, że w  przyszłości twardzina ukła-
dowa, którą dziś określamy jako jedną chorobę, oka-
że się grupą schorzeń bardziej zróżnicowanych. Dane 
z badań naukowych potwierdzają, że istnieje nie tylko 
zróżnicowanie kliniczne, ale też molekularne pomię-
dzy chorymi na twardzinę układową. Badania ekspre-
sji genów w  skórze u  chorych z  postacią uogólnioną 
wykazały, że istnieją co najmniej trzy typy molekular-
ne: są pacjenci, u których dominuje ekspresja genów 
związanych z procesami zapalnymi, u  innych dominu-
je ekspresja genów związanych z włóknieniem. U jesz-
cze innych nie ma istotnych różnic w ekspresji genów. 
Ekspresja genów nie jest związana z  czasem trwania 
choroby, wydaje się, że jest to pewien typ molekular-
ny twardziny układowej. Tym zróżnicowaniem moleku-
larnym próbujemy tłumaczyć różną odpowiedź na le-
czenie u pacjentów. Niewykluczone, że będzie to miało 
wpływ na podejmowanie decyzji terapeutycznych. Być 
może w przyszłości, gdy będziemy dysponować więk-
szym spektrum leków, będziemy w stanie dobierać pa-
cjentom terapie w zależności od czynników predykcyj-
nych na poziomie molekularnym.

Twardzina czeka jeszcze na wiele odkryć, 
zarówno jeśli chodzi o przyczyny choroby, jak i jej 
leczenie?

Zdecydowanie tak. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat wi-
dać ogromny postęp w diagnostyce, monitorowaniu pa-
cjenta, leczeniu oraz w ocenie jego skuteczności. Toczy 
się wiele badań nad twardziną układową. Przekłada się 
to na konkretne informacje dotyczące diagnostyki, mo-
nitorowania i  leczenia chorych, a przede wszystkim na 
ich rokowanie. 

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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Choroba duchenne’a 
wymaga systemu opieki 

skoordynowanej

ROZMOWA Z dr hab. N. med. JoLaNtą Wierzbą, ORDYNATOREM 
ODDZIAŁU PATOLOGII WIEKU NIEMOWLĘCEGO W KLINICE PEDIATRII, 

ONKOLOGII I ENDOKRYNOLOGII, CENTRUM CHORÓB RZADKICH UCK GUMED.

Dystrofi a mięśniowa Duchenne’a należy do 
najczęściej spotykanych dystrofi i mięśniowych, 
a jednak jest chorobą rzadką. Jaka jest jej skala?

Częstość występowania tej genetycznej choroby to 1 
na 3000 urodzeń chłopców, gdyż, ze względu na spo-
sób dziedziczenia, zapadają na nią prawie wyłącznie 
chłopcy. W większości przypadków jest skutkiem muta-
cji, przekazywanej synowi przez matkę, która jest nosi-
cielką defektywnego genu recesywnego. W pozostałych 
przypadkach choroba jest wywoływana nowo powsta-
łą mutacją. Na skutek mutacji genu dochodzi do zaniku 
dystrofiny, czyli białka odpowiedzialnego za prawidłowe 
funkcjonowanie mięśni. W Polsce na dystrofię mięśnio-
wą Duchenne’a choruje ok. 4 tys. osób.

W tej chorobie objawy nie pojawiają się od razu, 
dziecko rodzi się, wydawałoby się, całkowicie 
zdrowe, otrzymuje 10 punktów w skali Apgar. 
Dopiero potem…

Tak, przez wiele miesięcy nie dzieje się nic, co mo-
głoby zaniepokoić rodziców. Pierwsze objawy zazwy-
czaj pojawiają się ok. 18. miesiąca życia, kiedy dziecko 
podczas stawiania pierwszych kroków wciąż się prze-
wraca, ma powiększone mięśnie łydek, potem, kiedy 
jego rówieśnicy już są bardzo aktywni ruchowo, ono 

nie biega, nie skacze. W 2.-3. roku życia wyraźnie wi-
dać, że jego mięśnie są słabe. Charakterystycznym ob-
jawem w tym czasie jest kaczkowaty chód, stawianie 
kroków z palców i pomaganie sobie przy wstawaniu 
rękami (tzw. objaw Gowersa). Ponieważ jest to choro-
ba postępująca, z biegiem lat pojawiają się nowe ob-
jawy. Zwykle ok. 12. roku życia dziecko wymaga wózka 
inwalidzkiego, a w ciągu kilku następnych lat dołącza-
ją problemy z układem oddechowym, dlatego koniecz-
ny staje się respirator. Choroba dotyka także mięsień 
sercowy, prowadząc do kardiomiopatii. Zanik mięśni 
wiąże się także z koniecznością zastosowania sondy 
żołądkowej, przez którą pacjent jest odżywiany. Z bie-
giem czasu chory stopniowo traci samodzielność, aż 
do całkowitego uzależnienia od pomocy osób trzecich.
 Chorzy umierają zazwyczaj w 3. dekadzie życia, do 
zgonu dochodzi na ogół w wyniku niewydolności odde-
chowej lub zaburzeń krążenia. 

Jak można wykryć tę chorobę, czy diagnostyka 
jest trudna? Czy można ją wykonać na tyle 
wcześnie, żeby zapobiec rozwojowi choroby?

Takich badań jest co najmniej kilka. Podstawową me-
todą diagnostyki jest badanie genetyczne w kierun-
ku mutacji genu kodującego dystrofinę – i ono jest 

Choroby rzadkie
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dostępne w poradniach genetycznych w całej Polsce 
w ramach NFZ. Oprócz tego wykonuje się badania bio-
chemiczne na aktywność kinazy kreatynowej w suro-
wicy. Jej podwyższony poziom może świadczyć o cho-
robie. Najczęściej diagnozuje się ją, kiedy dziecko ma 
2-4 lata. Jednak nawet bardzo wczesna diagnoza nie 
spowoduje, że choroba nie będzie postępować, bo na 
obecnym etapie rozwoju medycyny jest ona nieule-
czalna. Można tylko spowolnić jej rozwój przy pomocy 
odpowiednich działań terapeutycznych. 

Jakie to są działania? Jak leczy się chorobę 
Duchenne’a?

Przede wszystkim należy podkreślić, że jest to choro-
ba wieloobjawowa, dlatego wymaga wielospecjalistycz-
nej, skoordynowanej opieki – pediatry, neurologa, ga-
stroenterologa, pulmonologa, ortopedy, kardiologa, 
dietetyka, psychologa, foniatry, logopedy, rehabilitan-
ta. Leczeniem stosowanym na najwcześniejszym eta-
pie po diagnozie jest terapia sterydami, która jedynie 
spowalnia rozwój choroby i nie jest pozbawiona skut-
ków ubocznych.

W 2014 roku w Unii Europejskiej została 
zarejestrowana nowa substancja do leczenia 
chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a  
– ataluren. Co prawda ona nie likwiduje zmian, 
które już choroba wywołała w organizmie, ale je 
hamuje, dzięki czemu znacznie wydłuża się czas 
przeżycia chorych. W wielu krajach europejskich 
jest on dostępny, a jakość ich życia ulega 
poprawie. U nas nie.

Terapia atalurenem jest skierowana do tej grupy cho-
rych dzieci, u których występuje tzw. punktowa non-
sensowna mutacja w genie dystrofiny. I istotnie, ba-
dania wykazały dużą skuteczność tego leku w takich 
przypadkach. Aby jednak dziecko mogło się do niej za-
kwalifikować, musi mieć zachowaną zdolność chodze-
nia i ukończony 2. rok życia. W Polsce do terapii ata-
lurenem kwalifikowałoby się 20-25 chłopców. Są też 
prowadzone badania kliniczne z udziałem innych le-
ków i mamy nadzieję, że może już niedługo pojawią się 
i takie, które nie tylko będą spowalniać postęp choro-
by, ale całkowicie ją leczyć. 

W Centrum Chorób Rzadkich UCK GUMed 
udało wam się stworzyć ośrodek, który śmiało 
można nazwać referencyjnym, wzorcowym, 
jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi z chorobą 
Duchenne’a.

Istotnie, nasze Centrum Chorób Rzadkich to unika-
towy ośrodek pediatryczny w Polsce, który zapew-
nia skoordynowaną wysokospecjalistyczną opiekę, 
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta 

i jego rodziny. Dzieci są tu przyjmowane raz w roku 
na kilkudniowe hospitalizacje, w trakcie których pro-
wadzona jest kompleksowa diagnostyka przez eks-
pertów z wielu dziedzin medycyny. Pacjenci są pod-
dawani badaniom laboratoryjnym, obrazowym, mają 
zapewnione konsultacje specjalistyczne, rehabilitację. 
To wszystko w jednym miejscu i w jednym czasie, bez 
konieczności szukania pomocy po całej Polsce czy na-
wet za granicą.

Centrum Chorób Rzadkich uruchomiło pierwszą 
w Polsce Psychologiczną Poradnię Genetycznych 
Chorób Rzadkich. I nie poprzestajecie na 
działaniach, które mogą nieść pomoc chorym 
dzieciom i ich rodzinom.

– To było podyktowane naszymi obserwacjami. Te 
dzieci i ich rodziny wymagają pomocy psychologa. 
A działania, które prowadzimy, mają na celu zbudowa-
nie takiego systemu skoordynowanej opieki nad cho-
rymi na dystrofię mięśniową Duchenne’a i ich rodzi-
nami, żeby zapewnić im jak największy komfort i jak 
najdłuższe życie. Stąd m.in. stworzenie systemu tele-
medycyny, który pozwala na monitorowanie choroby 
w warunkach domowych, zapewnienie stałego kontak-
tu z placówkami edukacyjnymi, pracownikami opieki 
społecznej, udzielanie pomocy w dostępie do badań 
klinicznych. 
 Taką skoordynowaną opieką udało nam się ob-
jąć 80 chłopców. Ale jesteśmy dosłownie zasypywani 
prośbami o udzielenie pomocy wielu innym. I chcieli-
byśmy im pomóc, jednak na większą liczbę pacjentów 
nie pozwalają nam warunki. 

Zapewne współpracujecie z innymi ośrodkami 
zajmującymi się terapią tej choroby?

Oczywiście. Skoordynowana opieka polega również na 
takiej współpracy. Obecnie podstawą systemu do ko-
ordynacji opieki nad chorobami rzadkimi jest System 
Europejskich Sieci Referencyjnych dla Chorób Rzad-
kich. Zaś siecią przeznaczoną dla pacjentów z dystro-
fią mięśniową Duchenne’a jest European Reference 
Network – Euro – Network Neuromuscular Diseases 
(ERN – EURO – NMD). Ponadto współpracujemy z Fun-
dacją Parent Project Muscular Dystrophy. Należy jesz-
cze powiedzieć, że w Polsce istnieje rejestr chorych na  
na dystrofię mięśniową Duchenne’a, który prowadzi 
Katedra i Klinika Neurologii WUM. 

Co, jako Ośrodek Chorób Rzadkich, uważacie za 
najważniejsze do zrobienia na dziś?

Walczymy o tworzenie ośrodków referencyjnych i do-
stęp do nowoczesnego leczenia.

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Kiedy pojawiły się u syna pierwsze objawy 
świadczące o tym, że może być chory?

Przez pierwszych kilkanaście miesięcy po jego narodzi-
nach, jak pewnie ma to miejsce także w  przypadku in-
nych rodziców, w  ogóle nie podejrzewaliśmy, że syn 
może być chory. Otrzymał 10 punktów w  skali Apgar, 
wydawał się normalnie rozwijającym się niemowlakiem. 
Pierwsze niepokojące nas objawy pojawiły się, gdy syn 
miał dwa lata i poszedł do żłobka. Nie chciał biegać, za-
częły się problemy ze wstawaniem, robił to, wspinając 
się po sobie, miał problemy z chodzeniem po schodach, 
miał powiększone łydki. Teraz wiem, że to typowe ob-
jawy dystrofii Duchenne’a. Lekarz rehabilitacji, do któ-
rej trafiliśmy, zajmowała się już podobnym przypadkiem, 
więc od razu pokierowała nas do neurologa, gdzie zle-
cono nam badanie z krwi – kinazę kreatynową (CK) oraz 
do poradni genetycznej do doktor Jolanty Wierzby. Dzię-
ki temu wcześnie zaczęliśmy rehabilitację oraz w wieku 4 
lat sterydoterapię, co spowolniło rozwój choroby. Pewnie 
dlatego syn jeszcze sam biega. Niestety wielu chłopców 
w tym wieku już porusza się na wózkach.

Rodzice chorych dzieci wielkie nadzieje pokładają 
w nowych terapiach. Jak Pani je widzi?

Syn jest teraz w  badaniu klinicznym nowych leków we 
Francji. Niestety nie wiem, czy przyjmuje lek, czy place-
bo. Na efekty nowych terapii musimy jeszcze poczekać, 
ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jako Fundacja 
Parent Project Muscular Dystrophy jesteśmy w  kontak-
cie z firmami farmaceutycznymi prowadzącymi testy kli-
niczne na świecie. Chcielibyśmy, żeby te leki były dostęp-
ne powszechnie dla każdego chorego chłopca, nie tylko 
w  badaniu klinicznym. To one mogą oddalić niepełno-
sprawność ruchową i sprawić, że dzieci będą mogły nor-
malnie funkcjonować, jak ich rówieśnicy, że rodzice nie 
będą musieli zamartwiać się, co dalej. 

Co jest najważniejsze w opiece nad dzieckiem 
z dystrofią mięśniową? Oczywiście poza 
dostępem do skutecznych terapii.

Koordynacja opieki. Tylko opieka kompleksowa, sys-
temowa może prowadzić do sukcesów w terapii. Bar-
dzo ważna jest też współpraca z  innymi ośrodkami, 
fundacjami, kontakty z  innymi rodzicami, które owo-
cują wymianą doświadczeń. I bardzo się cieszę, że tu 
w Gdańsku udało nam się stworzyć ośrodek zapewnia-
jący taką właśnie skoordynowaną wielospecjalistyczną 
opiekę. (BS)

Nowe terapie 
i wielospecjalistyczna opieka

ROZMOWA Z katarzyNą WitkoWSką, KOORDYNATOREM 
OŚRODKA CHORÓB RZADKICH UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO 

W GDAŃSKU, MAMĄ 12-LETNIEGO CHŁOPCA Z DYSTROFIĄ 
MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE’A.

Choroby rzadkie

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE 
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Przez wiele lat o problemach chorób rzadkich 
mówiło się w naszym kraju niewiele, traktując 
je marginalnie. Dziś jest o nich coraz głośniej, 
a to głównie dzięki inicjatywom organizacji 
pacjenckich. Ale nie tylko. To z Pani inicjatywy 
w połowie czerwca została zorganizowana 
w Sejmie wystawa „Rzadko Spotykani?”, której 
celem było właśnie przybliżenie problematyki osób 
z chorobami rzadkimi. Jak Pani widzi ten problem?

Problem chorób rzadkich jest złożony. W Polsce za cho-
robę rzadką uznaje się tę, która dotyczy nie więcej niż 
5 na 10 tys. osób. I  szacuje się, że istnieje ok. 6 do 8 
tys. chorób rzadkich, ale lista jest ciągle aktualizowana. 
W Polsce na tego typu schorzenia cierpi ok. 2 do 3 mln 
osób. Mówi się, że dotknięci chorobami rzadkimi to „nie-
pełnosprawni wśród niepełnosprawnych”, pozbawieni 
nadziei na usamodzielnienie. 
 Jeden problem, i to podstawowy, stanowi diagnosty-
ka. Kolejny to dostęp do leków, ponieważ powstrzyma-
nie lub choćby spowolnienie postępu choroby dla pa-
cjenta i jego rodziny oznacza sukces.
 Obecny program Ministerstwa Zdrowia zawiera plan 
działania rządu na rzecz pacjentów dotkniętych choro-
bami rzadkimi. Obejmuje całość spraw od działań lo-
gistycznych aż po tworzenie ośrodków, które powinny 
zajmować się leczeniem tych chorób. Istotną sprawą 
w  realizacji programu będą rejestry, stanowiące część 
europejskiego systemu monitorowania chorób rzadkich. 
W diagnostyce chorób rzadkich muszą zostać uwzględ-
nione m.in. upowszechnienie badań przesiewowych, te-
stów genetycznych, umożliwienie dostępności do terapii 
lekowych, wreszcie dostępności do drogich technologii. 
Oczywiście musi tu zadziałać także system rehabilitacji 
dla pacjentów. W programie nie pominięto roli informa-
cji, nauki i edukacji w tym zakresie, czyli wspierania ba-
dań, edukacji medycznej i społecznej. Priorytetowa wy-

daje się kwestia uruchomienia głównego ośrodka dla 
chorób rzadkich – to pozwoliłoby na poprawę dostęp-
ności do diagnostyki i koordynację leczenia chorych, któ-
rych schorzenia są często wieloobjawowe.

Niepełnosprawność powodowana chorobami 
rzadkimi robi wrażenie. Czy w przypadku 
chorób rzadkich nie nazbyt pochopnie epatuje 
się cierpieniem chorego, by uzasadnić kosmiczną 
cenę leku? 

Ułomność ani cierpienie chorego nie są w  stanie zmu-
sić instytucji państwowych do decyzji o  zakupie leku. 
I nie chodzi tu o brak empatii. Problem leży zwykle w fi-
nansach, a  raczej w  ich niedostatecznej ilości. Mówi-
my bowiem o tzw. lekach sierocych, które są stosowane 
w leczeniu tych chorób, ale na tyle rzadko, że z trudem 
znajdują chętnych sponsorów, wspomagających badania 
na zasadach rynkowych. Zniechęca ich mała liczba pa-
cjentów i niewielkie szanse na zwrot kosztów, poniesio-
nych zarówno ma badania, jak i produkcję leków. Zatem 
leki sieroce są bardzo, bardzo drogie, ponieważ najpierw 
z trudem znajdują się firmy chętne do zasponsorowania 
badań, a potem liczba pacjentów, dzięki którym badania 
i produkcja by się zwróciły, jest bardzo mała. 

Co mogłoby wpłynąć na lepszą dostępność do 
leków osób cierpiących na choroby rzadkie? 

Jak wspominałam, ważna jest edukacja, upowszechnie-
nie wiedzy o  tych chorobach oraz rejestrów chorób 
rzadkich i odrębne budżety na refundację, a także pod-
jęcie negocjacji cen grupowo – nie przez pojedyncze 
kraje, ale poprzez grupy krajów. Innymi słowy, taki sys-
tem, który by gwarantował finansowe bezpieczeństwo 
po uruchomieniu badań i rozpoczęciu produkcji medy-
kamentów. 

Rozmawiała Bożena Stasiak

Najwyższy czas na zmiany 
porządkujące leczenie 

chorób rzadkich
ROZMOWA Z barbarą dziUk, POSŁANKĄ NA SEJM.
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FOT. STANISŁAW KOWALCZUK/EAST NEWS. 

Ważna jest edukacja, upowszechnienie wiedzy o tych chorobach oraz rejestrów 
chorób rzadkich i odrębne budżety na refundację, 

a także podjęcie negocjacji cen grupowo.
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Wspólnie z marszałkiem Stanisławem 
Karczewskim i senatorem Waldemarem Kraską 
zorganizowaliście w Senacie konferencję na 
temat chorób rzadkich. Co w przypadku tych 
chorób jest największym problemem? 

Opieka nad osobami z chorobami rzadkimi, zwłaszcza 
dziećmi, które stanowią ogromną grupę chorujących, 
to jeden z  wyznaczników poziomu cywilizacyjnego 
państwa. Choroby genetyczne są ogromnym obciąże-
niem dla chorego, jego otoczenia, rodziny. To swojego 
rodzaju krzyż, który wszyscy muszą dźwigać do końca 
życia, bo wiele z nich – mimo postępów terapii – cią-

gle jest albo nieuleczalnych, albo słabo uleczalnych 
i  możemy jedynie pomóc łagodzić ich skutki. Dlate-
go dla mnie jest niezwykle ważne, żeby nowoczesne 
państwo, którego system wartości opiera się na war-
tościach chrześcijańskich, dbało o  tych najsłabszych, 
którzy nie mogą sami zadbać o siebie.

Skąd Pana zainteresowanie chorobami 
rzadkimi? Z zawodu jest Pan lekarzem 
chirurgiem, transplantologiem.

Jestem chirurgiem klatki piersiowej i  transplantolo-
giem, konsultuję również dzieci z  chorobą Duchen-

Bez pieniędzy 
Narodowy Plan 

pozostanie na papierze 

Z proF. tomaSzem Grodzkim, CHIRURGIEM, 
SENATOREM RP, ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ.

fot. toMASZ ADAMASZEK
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ne’a  oraz z  innymi neuropatiami. Poza tym do mo-
jego biura senackiego przychodzą i  piszą osoby po 
transplantacjach, grupy pacjentów z  mukowiscydozą 
lub innymi rzadkimi chorobami. Ponieważ widzę pew-
ną bezradność w tej materii, postanowiłem coś zrobić 
dla tych osób. Piszą  np. rodzice dzieci po przeszcze-
pieniach, których jest zaledwie kilkaset w Polsce. Nie 
ma dla mnie żadnego rozsądnego wytłumaczenia, dla-
czego cena leku w  postaci syropu, niezbędnego dla 
dzieci po przeszczepieniach, wcześniej wynosiła 3,20 
zł, a teraz ponad 1000 zł. Nie można go dla dzieci za-
stąpić generykiem. Nie ma dla tego żadnego rozsąd-
nego wytłumaczenia, nie wynika to z ustawy refunda-
cyjnej. Lek w  syropie nie ma zamiennika. Staram się 
w tej sprawie interweniować.

Podczas konferencji mówił Pan, że np. 
w mukowiscydozie są już pierwsze leki, ale 
dużo bardziej efektywne jest przeszczepienie 
płuca. W tym momencie pojawia się trudne 
pytanie: czy drogie leki warto refundować, 
skoro może inne procedury są bardziej 
efektywne?

Na pewno na początek warto wypróbować mniej agre-
sywne metody leczenia, czyli farmakoterapię, rehabili-
tację czy leczenie sanatoryjne. Ostatnią opcją jest wy-
miana płuc na nowe. Działa to korzystnie nie tylko dla 
samego układu oddechowego (chory dostaje zdrowe 
płuca). Okazuje się, że gdy ta „fabryka tlenu” działa le-
piej, to również inne narządy dotknięte mukowiscy-
dozą również lepiej funkcjonują – a  jest to choroba 
ogólnoustrojowa. Na mukowiscydozę chorują przede 
wszystkim dzieci i  młodzież; dzięki transplantacjom 
młodzi ludzie rozkwitają. Przestają jeździć na wóz-
ku inwalidzkim, sprzedają koncentratory tlenu, mogą 
przejeżdżać dziesiątki kilometrów na rowerze. Nawet 
wiedząc, że przeszczepiony narząd wymaga uwagi już 
do końca życia, są niesamowicie szczęśliwi. A  my ra-
zem z nimi.
 Chciałbym zwrócić uwagę na niezwykle dobre zor-
ganizowanie pacjentów związanych z  mukowiscydo-
zą. Środowiska pacjenckie pokazują, jak niezwykle 
pożyteczną rolę mogą odegrać w  stworzeniu syste-
mu. W Dziekanowie Leśnym niedawno powstał pierw-
szy ośrodek kompleksowego leczenia dzieci z  muko-
wiscydozą: wykonuje się tam wszystko z  wyjątkiem 
transplantacji płuca. Można jednak dokonać przesz-
czepienia za granicą; zagraniczni lekarze byli chętni 
do wykonania przeszczepienia dzieciom, pod warun-
kiem że będą one miały profesjonalną pomoc w Pol-
sce. Teraz mamy ośrodek, który może się tym zająć. 
Przy ogromnym zaangażowaniu środowisk rodziciel-
skich, pacjenckich, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, 
krok po kroku poprawimy sytuację.

Wkrótce ma być przyjęty Narodowy Plan dla 
Chorób Rzadkich, o którym mówi się już od 
kilku lat. Sądzi Pan, że gdy powstanie, to będzie 
realną pomocą dla chorych?

Plan bez pieniędzy pozostanie tylko w  ministerialnej 
szufladzie. Jeżeli ma wejść w życie, muszą być na nie-
go przeznaczone konkretne pieniądze. Inaczej pozo-
stanie martwą literą.

Terapie w chorobach rzadkich zazwyczaj 
są o wiele droższe niż w chorobach często 
występujących. Czy powinniśmy je fi nansować?

Powinniśmy bazować na medycynie opartej na dowo-
dach. Niektóre leki są skuteczne, ale są też preparaty, 
w  których rodzice chorych dzieci widzą nadzieję, za-
biegają o  nie. Niestety, gdy zostają przeprowadzone  
regularne, randomizowane badania, to okazuje się, że 
efektywność jest dużo mniejsza niż oczekiwano. Rozu-
miem rodziców, którzy robią wszystko, aby dostać lek 
dla swojego dziecka, jednak apeluję też, aby kierować 
się zdrowym rozsądkiem, a  tym bardziej omijać zna-
chorów proponujących terapie, które nie działają. Leki 
powinny podlegać ocenie. Jeżeli koszt jest wysoki i ko-
rzyść też, to finansujmy. Jeżeli natomiast korzyści są 
niewielkie, a koszty ogromne, nie ma to sensu. 

Powinien być osobny budżet na leki w chorobach 
rzadkich? Czy inne fi nansowanie? 

Aby wyznaczyć odrębny budżet, musi być ścisła defini-
cja choroby rzadkiej i ultrarzadkiej. Powinniśmy opie-
rać się na Narodowym Planie, po drugie na rejestrach 
i wysłuchać fachowców, którzy określą priorytety. Wte-
dy będziemy mogli określić, ile potrzebujemy pienię-
dzy. Opieranie się na dowodach naukowych, na opinii 
środowisk fachowców, pacjentów zawsze prowadzi do 
wypracowania konsensusu, w miarę przez wszystkich 
akceptowalnego. Tyle można powiedzieć dziś, a  jeśli 
Polska będzie się bogaciła, to również sposób leczenia 
chorób rzadkich stanie się bogatszy. 

W ubiegłej kadencji w Sejmie istniał zespół do 
spraw chorób rzadkich, w tej kadencji nie.

Między innymi dlatego zorganizowałem tę konferen-
cję, gdyż mam wrażenie, że w  całym systemowym 
chaosie zapomina się o  osobach najbardziej skrzyw-
dzonych. Chciałem, aby to było przypomniane i powie-
dziane, że parlament będzie coś robił w tym kierunku.

To, że konferencję zorganizowali senatorowie 
z dwóch klubów parlamentarnych pokazuje 
dobrą perspektywę. Można współpracować?

Problemy zdrowia powinny być ponad doraźnymi spo-
rami partyjnymi. Wśród lekarzy jesteśmy w tej kwestii 
zgodni. 
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Diagnozowanie osób z chorobami rzadkimi jest niezmiernie trudne, 
dążymy, by powstały ośrodki właśnie tym się zajmujące. 

Zaopiekowanie się osobami z chorobami rzadkimi jest konieczne. 

fot. toMASZ ADAMASZEK
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Choroby rzadkie głównie dotykają dzieci. Jak 
wspierać rodziny, w których taka choroba się 
pojawiła?

Bardzo się cieszę, że udało się zorganizować deba-
tę o chorobach rzadkich, podczas której wiceminister 
Zbigniew Król przedstawił Narodowy Plan dla Chorób 
Rzadkich: muszę mu podziękować za to, że zajął się tak 
odważnie tym problemem. Tego samego dnia otwo-
rzyliśmy też w Sejmie wystawę na temat chorób rzad-
kich. Jest ich kilka tysięcy, szczególnie dotykają dzie-
ci. Uważam, że państwo polskie powinno zająć się tym 
problemem profesjonalnie. Jest postęp, jednak wiele 
jest jeszcze do zrobienia. W  wielu chorobach nie ma 
leków, a tam, gdzie są, ich koszt jest bardzo wysoki.
 Są też problemy z  diagnostyką. Diagnozowanie 
osób z chorobami rzadkimi jest niezmiernie trudne, dą-
żymy, by powstały ośrodki właśnie tym się zajmujące. 
Zaopiekowanie się osobami z chorobami rzadkimi jest 
konieczne. Przykład choroby Fabry’ego pokazuje jed-
nak, że jeżeli lek zostanie podany w odpowiednim mo-
mencie, to taka osoba może normalnie funkcjonować. 

Oprócz leczenia i rehabilitacji coraz więcej mówi 
się też o wsparciu i edukacji. Dlaczego to tak 
ważne? 

Cieszę się, że również aspekt edukacji został poruszo-
ny podczas debaty, podjęłam już rozmowy na ten te-
mat z  ministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim. 
Chodzi o  to, żeby dzieci z  chorobami rzadkimi mia-
ły szansę chodzić do szkół publicznych. Trzeba przy-
gotować edukację tak, aby dziecko z  chorobą rzadką 
miało szansę funkcjonować w szkole. Są co prawda już 
dziś klasy integracyjne, jednak nie ma ich wiele. Bardzo 
ciężko jest znaleźć taką klasę zwłaszcza w szkołach po-
nadgimnazjalnych. Najczęściej dziecko ma nauczanie 
indywidualne, chociaż mogłoby normalnie chodzić do 
szkoły. Myślę, że trzeba w tym kierunku zmieniać pol-
ską szkołę.

Jak to się stało, że zajęła się Pani chorobami 
rzadkimi?

Do mojego biura poselskiego przychodzili rodzice 
dzieci chorujących na rzadkie choroby. Zaczęło się od 
mukowiscydozy. Opowiadali mi o swoich problemach, 
starałam się im pomagać. Muszę powiedzieć, że pierw-
sze sukcesy już mam: w szpitalu w województwie pod-
karpackim zostaną otworzone specjalne sale dla osób 
chorych na mukowiscydozę. Dla nich niezmiernie waż-
ne jest to, żeby w  przypadku pobytu w  szpitalu być 
w  osobnej sali i  nie zarażać się od innych, bo każda 
infekcja jest niezwykle groźna dla chorego na muko-
wiscydozę. Znam też osobę z  zespołem Retta, syste-
matycznie ją odwiedzam. Ania kiedyś chodziła, dzisiaj 
jest osobą leżącą. Zespół Retta doprowadza do niepeł-
nosprawności fizycznej i  intelektualnej. Namawiałam 
mamę Ani, aby startowała w wyborach do sejmiku wo-
jewództwa podkarpackiego, bo znając specyfikę cho-
rób rzadkich, może bardzo pomóc rodzinom zmagają-
cym się z tym problemem.
 Znam sytuację rodziców chorych dzieci. Muszę 
podkreślić, że jest zdecydowany postęp, sytuacja się 
poprawia. Dziś mówimy o  programie 500+ dla osób 
z  niepełnosprawnością od urodzenia, to będzie duży 
zastrzyk pieniędzy dla tych osób. Mimo że nie ma le-
ków na wiele chorób rzadkich, to osoby na nie cierpią-
ce każdego dnia zażywają garść leków ze względu na 
to, że mają wiele chorób. Potrzebują pieniędzy na leki, 
rehabilitację.
 Ważne jest też to, żeby lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej miał wiedzę o pacjencie z chorobą rzadką, 
był jego przewodnikiem w systemie ochrony zdrowia. 
Zawsze też podkreślam, że najlepszym lekarzem dla 
chorego dziecka jest jego rodzic. Tylko zadajemy sobie 
pytanie – co później, kiedy rodziców zabraknie? To jest 
kolejny problem, bardzo ważny, który państwo polskie 
musi rozwiązać.

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz

Konieczne jest 
wsparcie dla rodzin 
ROZMOWA Z poSŁaNką kryStyNą WrÓbLeWSką 

Z SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA.
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Postawmy 
na badania genetyczne

Z proF. robertem ŚmiGLem Z KLINIKI PEDIATRII UM WE WROCŁAWIU, 
SPECJALISTĄ PEDIATRII, PEDIATRII METABOLICZNEJ, NEONATOLOGII I GENETYKI 

KLINICZNEJ, ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ.

 Podczas konferencji w  Senacie wspominał Pan, że 
osoby z  chorobą rzadką często przechodzą „odyse-
ję diagnostyczną”, zanim zostanie postawiona dia-
gnoza. W jaki sposób genetyka może pomóc w dia-
gnostyce i leczeniu chorób rzadkich?
Większość chorób rzadkich jest uwarunkowana gene-
tycznie. Mają różne podłoże – chromosomowe, mono-
genowe, poligenowe i  inne. Dzięki badaniom genetycz-
nym jesteśmy w stanie szybciej zdiagnozować chorego, 
a dzięki temu szybciej wprowadzić postępowanie specy-
ficzne dla danej jednostki chorobowej. Bywa, że pomi-
mo właściwego rozpoznania nie jesteśmy w  stanie nic 
zmienić w głównym nurcie naszego postępowania, jed-
nak w  niektórych chorobach możemy wprowadzić od-
powiednie, celowane, personalizowane leczenie. Jeśli 
jednak nawet nie będziemy mieć specyficznego leczenia, 
to stawiając właściwe rozpoznanie znamy historię natu-
ralną danej choroby, np. wiemy, czego unikać, jak prze-
ciwdziałać niektórym powikłaniom, jakie jest rokowanie, 
czego oczekiwać. 

Badania genetyczne dziś często są wykonywane 
na końcu procesu diagnostycznego; pacjent 
wcześniej przechodzi szereg badań, konsultacji 
hospitalizacji. Czy można byłoby to odwrócić: 
badania genetyczne przeprowadzić na początku? 
To się opłaca?

Oczywiście. Większość dzieci z chorobami genetycznymi 
ma opóźnienia w rozwoju psychoruchowym, intelektual-
nym, obniżone napięcie mięśniowe, wady rozwojowe. Je-
żeli dziecko ma 2 lata, nie chodzi, nie ma z nim kontaktu 
społecznego, to często jest hospitalizowane, by szukać 
odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Wykonujemy rezo-
nans magnetyczny w  znieczuleniu ogólnym, liczne ba-
dania dodatkowe, często inwazyjne i bolesne. Czasami 
znajdziemy jakąś wskazówkę, np. w rezonansie magne-
tycznym mózgowia widać opóźnioną mielinizację. Na-
dal jednak niewiele to nam mówi o  przyczynie. W  ba-

daniu okulistycznym widać zmiany – znów jest to jakaś 
wskazówka, nadal jednak nie znamy przyczyny choroby. 
W badaniu EEG też widać zmiany. Każde z  tych badań 
często oznacza kolejną hospitalizację – być może nawet 
w  innym ośrodku, innym mieście. Nie wspominam już 
o hospitalizacjach na oddziałach intensywnej terapii, gdy 
zagrożone jest życie dziecka. Badania, hospitalizacje, za-
grożenie życia, ogromne koszty, a nadal nie wiadomo, co 
dzieje się z dzieckiem.
 Tymczasem jeśli od rodziców dobrze zbierze się wy-
wiad chorobowy dziecka, skrupulatnie przebada się pa-
cjenta, określi się wiodące objawy, czyli dobrze zdefiniu-
je się problemy pacjenta, to można wykonać celowane 
badanie genetyczne i  szybko postawić rozpoznanie. 
Wbrew temu, czego się obawiamy, koszty badań gene-
tycznych są o  wiele niższe niż kolejnych hospitalizacji, 
które mają na celu poszukiwanie przyczyny gorszego 
rozwoju dziecka.

W takim razie kiedy powinno się wykonywać 
badania genetyczne?

Tak wcześnie, jak to jest wskazane. W niektórych przy-
padkach nawet w  okresie prenatalnym, jeśli diagno-
zujemy zaburzenia rozwojowe u  płodu. Oczywiście, 
nie wszystkie problemy widać w  okresie prenatalnym, 
często ujawniają się dopiero po urodzeniu. Czasem 
anestezjolodzy na oddziałach intensywnej terapii pro-
szą nas, genetyków, o  konsultacje, gdyż pomimo stan-
dardowego leczenia z dzieckiem jest coraz gorzej. Kiedy 
konsultuję takie dziecko, często jestem w  stanie pod-
powiedzieć, że objawy mogą wskazywać np. na którąś 
z  rzadkich, ciężkich chorób mitochondrialnych i  wtedy 
zlecić odpowiednie celowane badania dodatkowe i  ge-
netyczne.
 Gdy pojawia się sugestia, że może to być problem 
uwarunkowany genetycznie, to badania trzeba wykonać 
jak najszybciej. Przykład: padaczka w  2. miesiącu życia. 
Jeżeli nie ma ona podłoża infekcyjnego, okołoporodo-
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wego, to najprawdopodobniej pozostaje przyczyna ge-
netyczna. Jeśli wykonamy wcześnie badanie genetyczne, 
to możemy znaleźć przyczynę. Może się też okazać, że 
określony lek w danej chorobie zadziała skuteczniej. Jeśli 
zaś nie znajdujemy przyczyny, to leczymy padaczkę stan-
dardowo, staje się ona oporna na leczenie, to powoduje 
określone długofalowe konsekwencje dla dziecka.

Jak wygląda w Polsce dostęp do badań 
genetycznych, w tym do badań najnowszej 
generacji? 

To duży problem. A badania wcale nie są aż tak drogie, 
jak nam się wydaje. Oczywiście, gdy powiem, że badanie 
do mikromacierzy kosztuje 1600 zł, to wydaje się dużo. 
Jednak w całym cywilizowanym świecie jest to już bada-
nie pierwszego rzutu w wielu sytuacjach podejrzenia za-
burzeń czy choroby uwarunkowanej genetycznie.
 Badanie genetyczne może być ukierunkowane – 
dzięki dobremu zdefiniowaniu pacjenta. Jeśli lekarz pro-
wadzący, wspólnie z  genetykiem, ustali, jaka może to 
być grupa schorzeń genetycznych, to możemy wykonać 
badanie ukierunkowane właśnie na te schorzenia. Z re-
guły jednak diagnostyka różnicowa jest wtedy szeroka 

– w badaniu obejmujemy kilka chorób z  tej samej gru-
py. Najbardziej szerokie jest badanie typu sekwencjono-
wanie następnej generacji, next generation sequencing 
(NGS); możemy w  ten sposób zbadać dziesiątki genów 
z danej grupy, którą podejrzewamy. Możemy nawet zba-
dać wszystkie geny: choć nie jest to oczywiście badanie 
pierwszego rzutu. Kosztuje maksymalnie 6 tysięcy zł, to 
sporo, jednak z  drugiej strony trzeba wziąć pod uwa-
gę duże koszty hospitalizacji, koszty społeczne choroby 
dziecka, sytuację społeczną rodziców, którzy nie wiedzą, 
co dzieje się z dzieckiem. Podsumowując: szeroko prze-
pustowe badania w różnych działach genetyki to bada-
nie Array Comparative Genomic Hybridization (badanie 
do mikromacierzy CGH), które dotyczy chromosomów, 
oraz badanie metodą NGS, obejmujące choroby mono-
genowe.
 Jeżeli szpital takich badań nie zleca (musi na to wy-
razić zgodę dyrektor; na szczęście coraz częściej już 
tak się dzieje), to wtedy pojawia się problem. W porad-
niach genetycznych jest trudniej ze zlecaniem takich ba-
dań, ponieważ nie ma ich w  koszyku świadczeń gwa-
rantowanych. Musimy wtedy pytać rodziców, czy za to 
zapłacą albo szukamy innych możliwości, np. grantów 
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naukowych. Zdarza się, że rodzice otrzymują pomoc 
z fundacji, która ma dziecko pod opieką. 

Dzieci, które trafi ają do Pana w wieku kilku lat, 
mogły być zdiagnozowane wcześniej? Być może 
dla części z nich mogło być leczenie i dziś byłyby 
w zupełnie innym stanie? 

Oczywiście. Zdarzają się spektakularne sytuacje, np. 
12-letnia dziewczynka z  ciężką encefalopatią padacz-
kową. To grupa chorób, przyczyn może być co naj-
mniej sto. Padaczka występowała u  tej dziewczyn-
ki od 2. miesiąca życia, trudna do leczenia. Dziecko 
nie mówi, wykazuje zaburzenie chodu, ma opóźnienie 
rozwoju intelektualnego. Gdy zdiagnozowaliśmy przy-
czynę, okazało się, że witamina B1 zastosowana przy 
pierwszym napadzie drgawkowym mogłaby pomóc! 
Dziecko nie byłoby w takim stanie. Stawiam takie roz-
poznanie, jednak witamina B1 dziś już nie pomoże. Są 
już konsekwencje nie do odwrócenia.
 W  wielu przypadkach, mimo postawienia rozpo-
znania, nie ma możliwości leczenia. Jednak dla rodzi-
ców ważna jest nawet diagnoza. Często po jej usłysze-
niu płaczą, bo w końcu wiedzą, co dziecku jest. Zdarza 
się, że wcześniej obwiniali siebie, myśleli, że może to 
oni są winni. To ogromne problemy psychologiczne, 
które odbijają się na funkcjonowaniu całej rodziny. 
Często samo rozpoznanie niewiele zmienia pod wzglę-
dem medycznym, jednak rodzice są w  zupełnie innej 
sytuacji życiowej.

Jednym z problemów, dlaczego badania nie są 
wykonywane aż tak często, jak powinny, jest też 
zbyt mała liczba genetyków?

Badanie genetyczne może zlecić każdy lekarz. Jednak le-
karzowi, który nie orientuje się w genetyce, bardzo trudno 
wybrać właściwie badanie. To genetyk powinien określić, 
jakie ono powinno być. Większość dzieci jest diagnozo-
wana w szpitalach akademickich lub specjalistycznych, na 
szczęście tam genetycy pracują. Nie zrzucałbym jednak 
winy na brak genetyków. Raczej jest to kwestia braku moż-
liwości konsultacji genetycznych w  danym mieście, czyli 
problemy organizacyjne. Jestem lekarzem konsultującym 
praktycznie wszystkie oddziały noworodkowo-pediatrycz-
ne w województwie dolnośląskim i opolskim, czasem ro-
bię to przez telefon, czasem przez e-maila. Robię to od 20 
lat i zarówno ja, jak i lekarze korzystający z tych konsulta-
cji, widzimy ich korzyść. Moim zdaniem, problem nie leży 
w liczbie genetyków, tylko w organizacji pracy. Zdarza się, 
że dziecko jest odsyłane do poradni genetycznej, a rodzi-
ce dowiadują się, że najbliższy termin wizyty będzie za 14 
miesięcy. Bywa, że dziecko tego nie dożywa. Dlatego uwa-
żam, że trzeba inaczej zorganizować pracę: najważniejsze 
są konsultacje przy łóżku pacjenta, by jak najszybciej po-
stawić rozpoznanie.

Jak wiele dzieci w Polsce może mieć chorobę 
genetyczną?

Ok. 3 proc., choć obecnie może to być już nawet 
do 5 proc. Częstość występowania chorób genetycz-
nych wzrasta z uwagi na postęp w opiece perinatalnej, 
anestezjologicznej, postęp chirurgii.
 Mówimy o dzieciach, jednak choroby rzadkie, gene-
tyczne, dotykają nie tylko dzieci. Jestem pediatrą, a przy-
chodzą do mnie też osoby dorosłe, które często są wy-
syłane do… psychiatry, bo lekarze uważają, że z  tymi 
osobami jest jakiś problem psychiczny. Wykonują bada-
nia dodatkowe, wszystkie są prawidłowe, a  pacjent się 
skarży, że go boli. Przykład: choroba Fabry’ego. Pacjent 
ma stawianą diagnozę zwykle po kilku latach chodzenia 
od lekarza do lekarza, aż w końcu jest wysyłany do psy-
chiatry, bo wszystkie badania są w porządku, a on twier-
dzi, że ma różne dolegliwości. Diagnozowanie chorób 
u dorosłych wbrew pozorom jest najtrudniejsze, bo na-
kłada się wiele różnych problemów środowiskowych. Te 
osoby są po dziesiątkach różnych badań, hospitalizacji 
w  wielu różnych ośrodkach i  nadal nie wiadomo, skąd 
problem.

Bywa, że u dzieci diagnozuje się dziecięce 
porażenie mózgowe. Czy to prawda, że często 
jest to po prostu źle postawiona diagnoza, 
a prawdziwą przyczyną mogą być różne choroby 
rzadkie, genetyczne?

Tak, to prawdziwa zmora. Mózgowe porażenie dziecię-
ce to worek, do którego wrzuca się wiele chorób. Zdarza 
się, że u dorosłego, który całe życie miał takie rozpozna-
nie, diagnozujemy chorobę uwarunkowaną genetycznie. 
To niesamowite sytuacje, bo rodzic twierdzi, że to wina 
porodu, położnej. Pretensji jest bardzo dużo, najłatwiej 
wszystko zrzucić na poród.
 Mózgowe porażenie dziecięce jest bardzo określo-
ną jednostką, której przyczyną są głównie problemy oko-
łoporodowe. Przychodzą do mnie rodzice z 10-latkiem, 
który jest na wózku inwalidzkim, nie mówi, ma opóźnie-
nie intelektualne. A w książeczce zdrowia dziecka jest na-
pisane, że po porodzie dostał 10 punktów w skali Apgar, 
okres okołoporodowy przebiegł bez powikłań, po trzech 
dniach został w stanie dobrym wypisany ze szpitala. Jak 
na to patrzę, to widzę, że nie ma podstaw, żeby my-
śleć o mózgowym porażeniu dziecięcym. Do tego worka 
wrzuca się wiele nierozpoznanych, trudnych chorób, któ-
re nie mają nic wspólnego z okresem okołoporodowym.
 Jest też wiele trudnych sytuacji, np. przychodzą ro-
dzice z wcześniakiem, urodzonym ze skrajnie niską masą 
ciała. Jego stan może być jedną z  konsekwencji wcze-
śniactwa. Czasem szpitale położnicze, lekarze są oskar-
żani o zaniechanie, błąd, a przyczyna problemu jest zu-
pełnie inna, np. związana z  chorobą uwarunkowaną 
genetycznie. 
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Podobno mitem jest twierdzenie, że pierwotne 
niedobory odporności należą do chorób rzadkich, 
czy istotnie?

Jeszcze nie tak dawno pierwotne niedobory odporności 
faktycznie były uważane za choroby rzadkie, ale dziś nie 
jest to już prawdą. Bo przecież za choroby rzadkie nie 
można uważać tych, które występują w  liczbie jednego 
przypadku na ok. 600 dzieci. Szacuje się, że w Polsce na 
wrodzone niedobory odporności cierpi od 30 do nawet 
50 tys. osób, a na świecie ok. 6 mln. 
 Trzeba tu jednak od razu powiedzieć, że wrodzone 
niedobory odporności to nie jedna choroba, to ponad 
300 różnych rodzajów niedoborów odporności, wśród 
których znajdują się również i te, które, z uwagi na rzad-
szą częstotliwość, można rzeczywiście zaliczyć do chorób 
rzadkich. Np. ciężkie postacie złożonych niedoborów wy-
stępują z częstością jeden przypadek na milion. Tak więc 
rozpiętość różnych form niedoborów odporności jest 
bardzo duża, od łagodniejszych, z niewielkimi objawami 
lub bez objawów klinicznych do tych najcięższych, wyma-
gających przeszczepienia macierzystych komórek hema-
topoetycznych jako jedynego postępowania terapeutycz-
nego prowadzącego do wyleczenia. Oczywiście są też 
niedobory odporności wtórne, ale to zupełnie inny pro-
blem. 

Objawy pierwotnych niedoborów odporności  
stwierdza się u niemowląt i dzieci, ale dorośli też 
cierpią na tą chorobę.

To, że chorują wyłącznie dzieci, to także mit, bo u  do-
rosłych również mogą pojawić się objawy pierwotnego 
niedoboru odporności, najczęściej jest to tzw. pospolity 
zmienny niedobór odporności. Uwzględniając czas wystę-
powania objawów w postaci wielokrotnych, nawracających 
i  przewlekłych zakażeń do chwili ustalenia rozpoznania 
i rozpoczęcia substytucji immunoglobulin, u tych pacjen-
tów pojawiają się powikłania i trwałe zmiany w narządach, 
trudne do odwrócenia. Wprowadzenie regularnej substy-
tucji zmniejsza ryzyko kolejnych zakażeń, ale nie wpływa 
na istniejące powikłania poprzednich zakażeń. 

Jak postawić prawidłową diagnozę? 
Wyróżnia się dziesięć tzw. objawów ostrzegawczych, któ-
re wskazują na pierwotne niedobory odporności. I tak, je-
śli w ciągu roku dochodzi do czterech lub więcej zakażeń 
ucha środkowego, dwóch lub więcej zakażeń zatok obocz-
nych nosa o ciężkim przebiegu, dwóch lub więcej zapaleń 
płuc, dwumiesięcznej lub prowadzonej dłużej antybioty-
koterapii, zahamowania rozwoju dziecka i braku przyrostu 
jego masy ciała, powtarzających się głębokich ropni skóry, 
przewlekłych grzybic jamy ustnej lub zmian grzybiczych na 

Pierwotne niedobory 
odporności to już nie są 

choroby rzadkie

ROZMOWA Z proF. dr 
hab. N. med. aNNą 

pitUCh-NoWoroLSką, 
ORDYNATOREM 

ODDZIAŁU IMMUNOLOGII 
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA 

DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE.
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skórze, to mamy podejrzenie pierwotnego niedoboru od-
porności. I w zasadzie wystarczy jeden z tych czynników, 
żeby rozpocząć badania diagnostyczne w tym kierunku. 

Czyli nawet jeden z tych objawów powinien już 
uczulić lekarza pierwszego kontaktu,  
żeby skierować pacjenta na dalszą diagnostykę? 

Oczywiście, że tak. Dziś i  tak jest już lepiej z diagnostyką 
niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż jest wielu lekarzy, któ-
rzy nie wiedzą, co to może być za choroba. Dziecko po raz 
kolejny w roku ma ropne zapalenie ucha środkowego, ko-
lejne zapalenie płuc. Diagnostykę mogą utrudniać nie za-
wsze typowe objawy infekcji dolnych i górnych dróg odde-
chowych, ale też np. ciężkie biegunki, atopowe zapalenie 
skóry itp. To co powinno zaniepokoić lekarza, to przede 
wszystkim zakażenia nietypowe, o niespodziewanie cięż-
kim przebiegu, a także powtarzające się zakażenia tym sa-
mym mikroorganizmem, pojawiające się mimo dokonania 
szczepień. Najczęściej tacy pacjenci są kierowani do kolej-
nej konsultacji laryngologicznej, alergologicznej (a  kolejki 
do każdego specjalisty to zazwyczaj kilka miesięcy oczeki-
wania), a dopiero na końcu do immunologa. Strata czasu 
jest o tyle ważna, że kolejne zakażenia przebiegają trud-
niej, ciężej, wymagają dłuższego leczenia, antybiotyków 
o szerokim spektrum działania itp. Wynika to stąd, że nie-
radzący sobie układ odpornościowy nie potrafi skutecz-
nie opanować kolejnego zakażenia. Zasadniczą funkcją 
komórek układu odpornościowego jest rozpoznawanie 
patogenów i  uruchamianie różnych mechanizmów pro-
wadzących do ich eliminacji. Jeśli komórek immunokom-
petentnych jest za mało lub nie działają one prawidłowo, 
to obrona przeciwko patogenom – a są to bakterie, wiru-
sy, grzyby chorobotwórcze – przestaje być skuteczna. 
 Jeśli te niedobory uda się wcześnie wychwycić, to mo-
żemy uniknąć narastania i  kumulowania się niekorzyst-
nych objawów chorobowych i  powikłań narządowych. 
A  jeśli np. trafia do nas kobieta, chorująca od dziesięciu 
lat, z dopiero teraz postawioną prawidłową diagnozą, to 
na pewno doszło już u niej do wtórnych zmian. 

Dziesięć lat oczekiwania na właściwą diagnozę? 
A  jednak. I  to wcale nie jest żaden rekord. O  ile u dzieci 
średni czas opóźnienia rozpoznania wynosi od 3 do 5 lat, 
to u dorosłych od 10 do… 20 lat. I te trudne do opanowa-
nia objawy i powikłania niedoborów są skutkiem i samego 
schorzenia, i opóźnienia w rozpoznaniu. 
 Niekiedy bywa i tak, że na możliwość obecności pier-
wotnego niedoboru odporności wskazuje nietypowy ro-
dzaj lub przebieg epizodu chorobowego. Taka sytuacja 
powinna zapalić światełko ostrzegawcze u  lekarza opie-
kującego się pacjentem. Np. trafiła do nas 5-letnia dziew-
czynka po zapaleniu opon mózgowych i  mózgu, z  na-
stępową padaczką. U  zdrowych dzieci zapalenie opon 
mózgowych i  mózgu nie jest częstym i  typowym zacho-

rowaniem. To dziecko nie powinno tak chorować, dlatego 
została przeprowadzona diagnostyka w  kierunku niedo-
boru odporności i to był strzał w dziesiątkę. 

Brak świadomości występowania niedoborów 
odporności, a więc przede wszystkim edukacji 
u lekarzy, to jedno. Co jeszcze wpływa na 
opóźnienia w diagnostyce? 

Diagnostyka w  tych przypadkach obejmuje kilka kroków. 
W koszyku świadczeń lekarza pierwszego kontaktu nie 
ma oznaczenia poziomu immunoglobulin, ale lekarz może 
zlecić morfologię krwi z rozmazem oraz  proteinogram. Na 
podstawie wyników tych badań oraz objawów klinicznych 
lekarz może skierować pacjenta na dalszą diagnostykę do 
specjalisty immunologa. Dalsza diagnostyka obejmowała-
by przede wszystkim określenie poziomu poszczególnych 
klas immunoglobulin i inne specjalistyczne badania, jak 
np. badanie subpopulacji limfocytów, określenie stężenia 
wybranych składników tzw. dopełniacza, testy transforma-
cji blastycznej limfocytów, badanie podklas IgG, badanie 
odporności swoistej.
 I tu zaczynają się schody, bo wciąż za mało jest immu-
nologów. Do poradni immunologicznych kolejki są więc 
ogromne. Można wykonać podstawowe badania prywat-
nie, ale nie są one tanie. Poza tym zawsze powstaje py-
tanie, dlaczego, jeśli dziecko jest ubezpieczone, rodzice 
mają za to płacić. W przypadku pierwotnych niedoborów 
odporności, mających podłoże genetyczne, jak najbardziej 
wskazane są badania genetyczne. Do nich również czeka 
się w długiej kolejce. (Lista ośrodków wykonujących tego 
typu badania na kolejnej stronie – przyp. red.).

W takim razie, zapewne podobnie jak 
z diagnostyką, wygląda sprawa terapii. 
Z opóźnieniem i za własne pieniądze? 

W dostępności do leczenia nie odstępujemy od innych 
krajów, ale w dostępności do ośrodków leczenia – tak. 
Jeszcze do niedawna terapia polegała na dożylnych wle-
wach immunoglobulin, dziś, poza drogą dożylną, mamy 
drogę podskórną, wygodniejszą dla pacjenta, możliwą do 
zastosowania w warunkach domowych. Pacjent, który de-
cyduje się (najczęściej rodzice dziecka) na taki sposób le-
czenia, przechodzi odpowiednie szkolenie, aby wykony-
wać podanie preparatu w prawidłowy i  sterylny sposób. 
Ośrodków szpitalnych prowadzących subtytucję immu-
noglobulin, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, jest za 
mało w stosunku do potrzeb, a co za tym idzie, pacjenci 
często dojeżdżają z daleka do swojego szpitala opiekują-
cego się dzieckiem z  niedoborem odporności. Te, które 
to robią, robią to doskonale. Na nasz oddział przyjeżdżają 
pacjenci prawie z całej Polski. 
 A takich ośrodków jak nasz powinno być dużo więcej. 
Bo pacjentów nie będzie mniej. 

Rozmawiała Bożena Stasiak
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ośrodki, które wykonują 
badania genetyczne w kierunku 
pierwotnych niedoborów odporności

W ramach badań wykonuje się m.in.:
·   diagnostykę agammaglobulinemii
·   diagnostykę zespołu hiper-IgE
·   diagnostykę zespołu WHIM
·   diagnostykę wrodzonej 

neutropenii
·   diagnostykę ciężkiego złożonego 

niedoboru odporności
·    diagnostykę zespołu 

Wiskotta-Aldricha
·   diagnostykę przewlekłej 

choroby zianiniakowej 
sprężonej z chromosomem X

·   diagnostykę zespołu MST1
·   diagnostykę niedoboru DOCK8 

 ŁODŹ

Zakład Genetyki Klinicznej
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel. 42 272 57 67
e-mail: genetyka@kardio-sterling.lodz.pl

 WARSZAWA

Warsaw Genomics
Laboratorium Analiz Genetycznych
ul. Pasteura 5a
02-093 Warszawa
tel. 22 65 80 180, 22 65 80 259
e-mail: info@warsawgenomics.pl

 WARSZAWA

Instytut „Pomnik - Centrum 
Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20 
04-730 Warszawa
Tel. 22 815 70 32, 71 67
e-mail: h.gregorek@ipczd.pl

 KRAKÓW

Centrum Innowacyjnych Terapii Ośrodek 
Koordynacji Badań Klinicznych (CIT) 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel. 12 424 89 19, 21 
e-mail: badaniakliniczne@su.krakow.pl

Nie są to wszystkie ośrodki wykonujące badania genetyczne pod kątem PNO.
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O wrodzonych wadach metabolicznych, 
uwarunkowanych genetycznie, mówi się, że 
to choroby o wielu maskach. To znaczy, że ich 
rozpoznanie nie jest łatwe?

Właśnie. Należą one do chorób rzadkich, co już suge-
ruje, że ich diagnozowanie jest trudne. Lekarze pod-
stawowej opieki zdrowotnej, ale również różni spe-
cjaliści, mają problem z  rozpoznaniem tych chorób. 
A  objawy kliniczne są bardzo różne, mogą przypomi-
nać te powszechne choroby nabyte, które lekarz zna, 

z którymi w swojej praktyce już się zetknął, dlatego sta-
wia niewłaściwą diagnozę. 

Jak więc widać, w przypadku chorób rzadkich 
nie sprawdza się powiedzenie, że jak słyszysz 
tętent jakichś zwierząt, to przede wszystkim 
miej na uwadze, że to konie, a nie zebry…

To oznacza, że lekarz w przypadku każdej choroby po-
winien zachować czujność, a  do tego potrzebna jest 
odpowiednia wiedza, świadomość, że może mieć do 

Wrodzone 
wady metabolizmu 

– choroby o wielu maskach
ROZMOWA Z proF. JoLaNtą SykUt-CeGieLSką Z INSTYTUTU MATKI 
I DZIECKA W WARSZAWIE, KRAJOWYM KONSULTANTEM W DZIEDZINIE 

PEDIATRII METABOLICZNEJ, KIEROWNIKIEM KLINIKI WRODZONYCH WAD 
METABOLIZMU I PEDIATRII INSTYTUTU MATKI I DZIECKA.

fot. toMASZ ADAMASZEK
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czynienia z  nietypową jednostką chorobową. Niewła-
ściwa diagnoza może być zagrożeniem nie tylko zdro-
wia, ale i życia pacjenta. 

Jeden z chorych, dziś już dorosły mężczyzna, 
wspomina, że jego problemy zaczęły się, 
gdy miał kilka lat. Zmęczenie, piekące bóle 
stóp, nóg, dłoni, z czasem dolegliwości 
kardiologiczne, zaburzenia czucia, dolegliwości 
żołądkowo-jelitowe. . . Żaden lekarz nie potrafił 
powiedzieć, co mu jest, proponowano rozmaite 
terapie, bez powodzenia. Dopiero po kilkunastu 
latach lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie postawili właściwą diagnozę 
– choroba Fabry’ego. A i to zapewne tylko 
dlatego, że akurat w CZD był prowadzony 
program badań klinicznych nad nowym lekiem 
na to schorzenie. Taki przypadek jak ten to 
ewenement czy raczej norma?

Niestety, norma. Od pojawienia się pierwszych obja-
wów do prawidłowego rozpoznania chorób rzadkich 
może minąć kilka, nawet kilkanaście lat. W przypadku 
choroby Fabry’ego nawet ponad 15 lat! A w tym czasie 
choroba oczywiście postępuje, doprowadzając do wy-
niszczenia organizmu.

Z jakimi maskami przy wrodzonych wadach 
metabolicznych lekarz ma do czynienia 
najczęściej? Jakie objawy mogą skierować 
podejrzenie w całkiem innym kierunku niż 
właściwa choroba?

Tych masek, nazywanych przez nas również czerwo-
nymi flagami, może być bardzo dużo. Przykładem 
jest sepsa, ponieważ dziecko wygląda tak, jakby miało 
uogólnione zakażenie albo zatrucie. W związku z  tym 
otrzymuje antybiotyki o szerokim spektrum, które jed-
nak nie pomagają. Wówczas już wiadomo, że to nie 
jest sepsa, ale pacjent może w międzyczasie rozwinąć 
nieodwracalne objawy kliniczne.
 Dość często nadużywanym rozpoznaniem jest mó-
zgowe porażenie dziecięce (mpdz). Takie objawy, poja-
wiające się w niektórych chorobach rzadkich, jak zabu-
rzone napięcie mięśniowe (spastyczność czy wiotkość), 
napady padaczkowe, mogą bowiem tego typu rozpo-
znanie sugerować. Jeśli jednak w wywiadzie nie ma ob-
ciążonego okresu okołoporodowego, a  dalsze postę-
powanie, stosowane w mpdz, głównie rehabilitacja, nie 
przynosi poprawy, to już powinien być sygnał, że nale-
ży zweryfikować rozpoznanie mózgowego porażenia 
dziecięcego. Ale z  takim rozpoznaniem dziecko może 
funkcjonować nawet kilkanaście lat, zanim jakiś lekarz 
zorientuje się, że dziecko cierpi na zupełnie inne scho-
rzenie, o  podłożu genetycznym. Dlatego mpdz bywa 
nazywane przez nas czerwoną flagą. 

Czerwona f laga?
Właśnie. Tych objawów, maskujących właściwą cho-
robę, jest naprawdę bardzo dużo i  mogą one doty-
czyć każdego układu, każdego narządu – układu krą-
żenia, oddechowego, neurologicznego, skóry, nerek, 
mięśni, kości itd. Może być też tak, że dziecko cierpi 
na chorobę rzadką, która jednocześnie predysponuje 
je do zakażenia (np. z powodu neutropenii), więc np. 
pacjent ma chorobę rzadką, jak acyduria organiczna, 
oraz sepsę. 

Jak więc w takich przypadkach postawić 
prawidłowe rozpoznanie? To wydaje się wręcz 
niemożliwe!

Jak już wspomniałam, lekarz powinien dysponować od-
powiednią wiedzą i zachować czujność diagnostyczną. 
Znana zasada diagnostyki różnicowej, tzn. – najpierw 
pomyśl o częstych przyczynach obserwowanych obja-
wów, a dopiero po ich wykluczeniu – o  rzadkich cho-
robach, nie sprawdza się w  przypadku wrodzonych 
wad metabolizmu o postępującym przebiegu. W takiej 
sytuacji tylko specyficzne leczenie będzie skuteczne 
i nieraz uratuje życie pacjentowi. Dlatego lekarz powi-
nien, rozpoczynając od analizowania objawów wystę-
pujących w  innych chorobach, mieć na uwadze także 
te rzadkie. 

Niektórzy lekarze nie tylko nie potrafią 
postawić prawidłowej diagnozy, ale na dodatek 
lekceważą chorych, podając w wątpliwość 
ich odczucia. Słyszałam o takich, którzy 
rozpoznawali… hipochondrię!

Takie przypadki niestety również mają miejsce. To 
może zmienić tylko większa świadomość, edukacja 
lekarzy. I  to zaczyna się zmieniać, choć powoli, dzię-
ki działaniom informacyjno-szkoleniowym, skierowa-
nym do środowiska medycznego. Wiedza o  choro-
bach rzadkich rośnie także w społeczeństwie, do czego 
przyczyniają się kampanie społeczne. 

Diagnostyka to jednak tylko jedna strona 
medalu. Bo nawet jeśli choroba zostanie 
rozpoznana w miarę wcześnie, to dostęp 
do terapii będzie opóźniony albo wręcz 
niemożliwy. Czyli, w konsekwencji, chory 
i tak będzie czekał, a choroba będzie 
postępowała.

Dlatego dobrze się dzieje, że profesjonaliści, a także 
i organizacje pacjenckie coraz głośniej mówią zarówno 
o problemach z diagnostyką, jak i o problemach z do-
stępem do leczenia. Choroby rzadkie stają się dzięki 
temu bardziej widoczne, co z pewnością będzie miało 
wpływ na sytuację chorych i ich rodzin.

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Wielu pacjentów z chorobą Fabry’ego bardzo 
długo czeka na właściwe rozpoznanie, a w tym 
czasie choroba postępuje. Podobno z chorobą 
Fabry’ego można normalnie funkcjonować.

To prawda, można, pod warunkiem że chory ma do-
stęp do leczenia – ale nie do leczenia objawowego, tyl-
ko takiego, które może powstrzymać postęp choroby. 
To właśnie enzymatyczna terapia zastępcza. Choro-
ba Fabry’ego należy do ultrarzadkich chorób genetycz-
nych, w której dochodzi do niedoboru enzymu alfa-ga-
laktozydazy A. Enzym ten jest odpowiedzialny za rozkład 
pewnych związków cukrowo-lipidowych. Jeśli go braku-
je, następuje gromadzenie się niemal we wszystkich ko-
mórkach i  tkankach organizmu substancji szkodliwych, 
a  głównie globotriazyloceramidu, które zatruwają or-
ganizm, prowadząc do wielonarządowych dolegliwości 
i  powikłań – kardiologicznych, neurologicznych, nefro-
logicznych, dermatologicznych, okulistycznych i  innych. 
Stąd tak wiele objawów, co utrudnia rozpoznanie. Dia-
gnoza zazwyczaj trwa wiele lat, i to nie tylko w Polsce, ale 
również w  innych krajach, bogatszych od Polski. Śred-
nio od momentu pojawienia się objawów do zdiagno-
zowania choroby Fabry’ego mija ok. 15 lat. W tym czasie 
pacjent odwiedza co najmniej 9 specjalistów. Diagnoza 
może nastąpić wcześniej, jeśli w  rodzinie już były takie 
przypadki i zostały właściwie rozpoznane.

Jakie są najbardziej charakterystyczne objawy?
Większość chorych odczuwa dolegliwości bólowe 
– różnego rodzaju i o różnym nasileniu, np. silne pieką-
ce bóle nóg, rąk. Mogą się one pojawiać nagle, przebie-

gając z ogromną intensywnością i nie trwać zbyt długo, 
ale mogą też mieć charakter przewlekły. Chorzy z takimi 
objawami najczęściej trafiają do reumatologów lub neu-
rologów. Z kolei takie objawy jak biegunki, bóle brzucha, 
mdłości czy inne dolegliwości ze strony układu pokar-
mowego mogą sugerować, że wskazana jest wizyta u ga-
strologa, a zaburzenia czucia, równowagi, zaniki pamięci 
skłonią do szukania pomocy u neurologa lub psychiatry. 
Zmęczenie, zmniejszenie wydzielania potu, skutkujące 
przegrzewaniem organizmu, utrwalone zmiany skórne 
– to również dość częste objawy tej choroby. A mówiąc 
o zmęczeniu, mam na myśli nie taki stan, w jakim każdy 
z  nas się co jakiś czas znajduje, ale zmęczenie bardzo 
ograniczające codzienne funkcjonowanie, niepozwalają-
ce pracować, uczyć się. Wielu chorych wymaga pomocy 
w wykonywaniu codziennych czynności, tak więc ta cho-
roba staje się chorobą całej rodziny.

Jakie są szanse na normalne życie dla pacjentów? 
Szansą na normalne życie tych chorych jest skuteczne 
leczenie – enzymatyczna terapia zastępcza. „Skutecz-
ne” oznacza jednak nie to, że choroba się cofnie, ale że 
nie będzie dalej postępować. Dlatego im wcześniej zo-
stanie zdiagnozowana i leczona, tym większe szanse na 
życie w  lepszym komforcie. Niestety, chociaż terapia ta 
jest dostępna we wszystkich krajach Unii Europejskiej, 
polscy pacjenci wciąż nie mają do niej dostępu. O  ta-
kie leczenie walczą od ponad 15 lat – bezskutecznie. 
W  Polsce potrzebuje go ok. 100 chorych, choć należy 
przypuszczać, że z  tą chorobą żyje w naszym kraju kil-
kaset osób, tylko nie zostały one jeszcze zdiagnozowa-

z chorobą Fabry’ego 
można normalnie żyć

ROZMOWA Z dr hab. N. med. 
StaNiSŁaWą bazaN-SoChą, 

PROF. UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO, ZE SZPITALA 

UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE 
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ne. Obecnie leczenie enzymatyczne może być dostępne 
jedynie poprzez udział w  badaniach klinicznych, finan-
sowanych przez firmę farmaceutyczną bądź w  ramach 
działań charytatywnych firmy. I takie leczenie otrzymuje 
obecnie 26 pacjentów. 

Na czym polega enzymatyczna terapia 
zastępcza? 

Enzymatyczna terapia zastępcza polega na uzupełnia-
niu aktywnego enzymu, którego brakuje w organizmie 
chorego. Czyli podajemy mu rekombinowany analog al-
fa-galaktozydazy, w  postaci dożylnej iniekcji. Na rynku 
farmakologicznym są zarejestrowane dwa preparaty do 
takiej terapii, oba u nas niedostępne w ramach refun-
dacji. Trzy lata temu pojawił się jeszcze jeden lek, do-
ustny, to tzw. chaperon farmakologiczny, wymagający 
obecności mutacji wrażliwej na jego działanie. A  takie 
mutacje stwierdza się u ok. 35-50 proc. chorych. I  ten 
lek także nie jest u nas refundowany. Chaperon farma-
kologiczny umożliwia stabilizację niektórych zmutowa-
nych form brakującego enzymu, których genotypy okre-
śla się jako mutacje wrażliwe. 
 Trzeba jednak zaznaczyć, co już podkreślałam, że 
terapia ta nie likwiduje dokonanych poważnych zmian 
w  organizmie. Może zahamować dalszy progres cho-
roby, opóźnić pojawienie się kolejnych powikłań albo 
wręcz do nich nie dopuścić, zmniejszyć lub zlikwidować 
dolegliwości bólowe. Jednak zmiany dokonane mogą 
już być nieodwracalne. 
 A więc efekty terapii enzymatycznej zależą głównie 
od tego, w  jakim momencie zostanie ona rozpoczęta. 
Im później, tym jej efekty będą gorsze. Nie ma wątpli-
wości: opóźnione leczenie prowadzi do skrócenia życia 
chorego.

Choroba Fabry’ego jest chorobą śmiertelną?
Biorąc pod uwagę powikłania, zwłaszcza te najcięższe, 
takie jak udar mózgu czy zawał serca oraz niewydolność 
nerek, to tak, ta choroba grozi śmiercią. Kobietom skra-
ca życie o kilka lat, a mężczyznom nawet o ok. 20 lat.

Terapia enzymatyczna jest u nas dostępna tylko 
dla nielicznej grupy pacjentów. Jak wobec tego 
leczeni są ci, którzy są jej pozbawieni? 

W  obecnej sytuacji możemy im zaproponować jedynie 
postępowanie profilaktyczne i  objawowe, które pole-
ga na zmniejszaniu niektórych objawów choroby. Nie-
których, bo nie wszystkie objawy można w  ten sposób 
zredukować. To sprowadza się np. do kontroli innych 
czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych, sto-
sowania leków przeciwbólowych, obniżających ciś-nie-
nie tętnicze krwi czy monitorowanie dalszego postępu 
choroby. Dodatkowo można stosować zabiegi rehabili-
tacyjne. 

Pacjenci mają trudności w dostępie do leczenia, 
ale też do nowoczesnej diagnostyki? 

To niestety prawda. Nasze możliwości diagnostyczne są 
mocno ograniczone. Problem nie leży jedynie w  kosz-
tach, ale w braku ośrodków, które mogłyby przeprowa-
dzać taką diagnostykę. Aktywność alfa-galaktozydazy 
np. u  nas w  Krakowie nie może być oznaczana w  ra-
mach świadczenia NFZ. Z  drugiej strony, biorąc pod 
uwagę małą liczbę chorych, te koszty na pewno byłyby 
do udźwignięcia dla systemu ochrony zdrowia. Lekarzo-
wi, który podejrzewa u  swojego pacjenta chorobę Fa-
bry’ego, pozostaje jedynie skorzystać z uprzejmości firm 
farmaceutycznych, udostępniających test z suchej kropli 
krwi w laboratoriach zagranicznych. 

Pacjent jest więc pozostawiony sam sobie w tej 
chorobie.

I to jest dramat. W Polsce brak systemowych rozwiązań 
w zakresie opieki nad pacjentami z chorobą Fabry’ego. 
Chorzy wędrują więc po rozmaitych placówkach, szuka-
jąc pomocy, a jak już ją znajdą, to okazuje się, iż lecze-
nie, chociaż jest, to niestety nie może być im zaofero-
wane. 

Chorzy często nie mogą też znaleźć pomocy, bo 
lekarze nie znają tej choroby, nie rozumieją jej 
objawów. 

Istotnie lekarze mają niewystarczającą wiedzę na te-
mat chorób rzadkich. Co prawda jest i  tak lepiej, niż 
było jeszcze kilka lat temu, a  to dzięki rozmaitym kam-
paniom, działaniom informacyjnym skierowanym do le-
karzy, a także społecznym akcjom edukacyjnym. Jednak 
sama wiedza nie wystarczy, potrzebna jest szczególna 
czujność i wrażliwość. 

Ta czujność i wrażliwość powinna chyba 
dotyczyć nie tylko środowiska medycznego, 
ale i decydentów, podejmujących decyzje 
dotyczące diagnostyki i leczenia. Pacjenci 
z chorobą Fabry’ego od ponad 15 lat zabiegają 
o dostęp do enzymatycznej terapii zastępczej 
i kiedy już pojawiła się nadzieja, że może 
wreszcie – znowu nic z tego. 

Zupełnie tego nie rozumiem. W  innych krajach de-
cydenci już dawno zauważyli, że dostęp do lecze-
nia, które znacząco poprawia komfort życia pacjen-
ta, opłaca się także państwu. Choć oczywiście pacjent 
jest tu najważniejszy. Dlatego gorąco popieram sta-
rania organizacji pacjenckich o dostęp cierpiących na 
chorobę Fabry’ego do enzymatycznej terapii zastęp-
czej. I to jak najwcześniejszy dostęp. Tym bardziej, że 
przecież w naszym kraju nie ma tych chorych aż tak 
wielu. 

Rozmawiała Bożena Stasiak
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Panie Profesorze, podczas konferencji na temat 
chorób rzadkich w Senacie podkreślał Pan, 
że choroby rzadkie to duży problem, nie tylko 
medyczny, ale i moralny. Często styka się Pan 
z osobami z chorobami rzadkimi w swojej pracy? 

Od wielu lat biorę udział w programach Elżbiety Jaworo-
wicz, często pojawiają się tam osoby z chorobami rzad-
kimi, których nazw nigdy nawet nie słyszałem. Zawsze 
wcześniej szukam informacji o nich, szperam w Interne-
cie, dzwonię do przyjaciół, żeby jak najwięcej się na ich 
temat dowiedzieć. Konferencja była znakomita. Tym, co 
mnie uderzyło, stanowiła odyseja diagnostyczna, jaką 
przechodzi pacjent, często latami szukając diagnozy. Od-
bija się od lekarza do lekarza, od ośrodka do ośrodka. 
Niestety, rzadko który z profesorów powie, że czegoś nie 
wie i szuka konsultacji… Pacjent błąka się sam.
 Podobał mi się Narodowy Plan, który zaprezento-
wał wiceminister Zbigniew Król. Trzeba wdrożyć system 
RARE, gdzie R to rozpoznawanie, oparte głównie na ba-
daniach genetycznych; A  to akceptacja; R to indywidu-
alizacja rehabilitacji i  leczenia, zaś E to edukacja. Skoro 
są to choroby rzadkie, to trzeba patrzeć na leczenie nie 
z punktu widzenia dużych badań randomizowanych, tyl-
ko indywidualnie.

Czyli medycyna powinna inaczej patrzeć na osobę 
z chorobą rzadką?

Tak, to musi być medycyna spersonalizowana. Mnie ba-
dania randomizowane nie przekonują, gdyż są do nich 
włączane tylko niektóre głupy chorych. Nie „lekko cho-
rzy” i „ciężko chorzy”, tylko „średnio chorzy”. Wyniki moż-
na odnosić tylko do tej grupy chorych, która była włączo-
na do badań. 
 Jestem za stworzeniem ośrodków diagnozowania 
i  leczenia chorób rzadkich, za paszportami pacjenta, 
skróceniem odysei diagnostycznej. Tu apel do lekarzy ro-
dzinnych, żeby interesowali się chorobami rzadkimi. Mu-
szą jednak wiedzieć, gdzie mają odesłać chorego, jeśli je 
podejrzewają. Najważniejsze jednak, żeby plan dla cho-

rób rzadkich nie był tylko planem, tylko w końcu się skon-
kretyzował. 

Powinny powstać ośrodki wyspecjalizowane 
w leczeniu chorób rzadkich? 

Moim zdaniem powinien być jeden taki ośrodek w kra-
ju: Instytut Chorób Rzadkich, do którego można odesłać 
chorego, który ma znamiona choroby rzadkiej, a  lekarz 
nie wie, jak postępować. Poza tym powinna być możli-
wość wykonania pełnego panelu badań genetycznych. 
Dziś NFZ daje za mało pieniędzy na badania genetycz-
ne. Podoba mi się też pomysł stworzenia paszportu dla 
osoby z chorobą rzadką. Proszę zwrócić uwagę na skalę: 
2-3 mln osób w Polsce ma znamiona chorób rzadkich, 70 
proc. z nich to osoby do 2. roku życia, a 47 proc. ma nie-
prawidłowo postawioną diagnozę. Na 6 tysięcy chorób 
rzadkich tylko 320 ma jakąś ofertę lekową, z tego w Pol-
sce są dostępne zaledwie 33 leki. Będzie ich przybywać, 
jednak postęp nauki generuje dylematy etyczno-moral-
ne: na co nas stać. 

Leki w chorobach rzadkich często są bardzo 
drogie, tymczasem pieniędzy na leczenie wciąż 
nam brakuje.

To prawda: kuracja czasem kosztuje milion złotych rocz-
nie. A my mamy w Polsce 3 największych zabójców: cho-
roby układu krążenia, nowotwory, wypadki komunikacyj-
ne. Ale powiem tak: NFZ ma pieniądze pochodzące ze 
składki zdrowotnej. One powinny być przeznaczone wy-
łącznie na leczenie chorych. Tymczasem duża część jest 
obecnie przeznaczana na pokrycie wzrostu wynagro-
dzeń pracowników ochrony zdrowia, bo kolejni ministro-
wie zdrowia obiecują podwyżki, a nie dają na to dodat-
kowych pieniędzy.

Wróćmy jednak do pytania o etykę. Co wybrać – 
leczenie kilku pacjentów po milion złotych rocznie, 
czy kilkudziesięciu tysięcy z chorobą serca, co 
może kosztuje tyle samo.

Rzadkie choroby, 
trudne pytania
Z proF. krzySztoFem bieLeCkim, 

CHIRURGIEM, ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ.
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Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Powiem pokrętnie. 
Jest takie powiedzenie: „Jak uda ci się pobudzić do śmie-
chu 3 osoby w  ciągu dnia, to nie był stracony dzień”. 
Przełożyłem to na pracę z pacjentami. Powiedziałem so-
bie: „Z gabinetu ode mnie pacjent musi wyjść z uśmie-
chem”. W rodzinie jestem pierwszym lekarzem, mój tata 
był tokarzem, mama kończyła szkołę handlową, wycho-
wała nas trójkę. Jestem dumny z moich rodziców. Miałem 
też wspaniałych nauczycieli, m.in. ks. Jana Twardowskie-
go, który wiele mnie nauczył, m.in. tego, że tylko miłość 
i  śmiech mogą nas uratować. Staram się każdego dnia 
kilka osób pobudzić do śmiechu.
 Niedawno do lecznicy, w  której przyjmuję prywat-
nie, przyszła mama z 13-letnim chłopcem. Miał ciemne 
okulary. Zapytałem, czy razi go słońce. Mama odpowie-
działa, że chłopiec ma podwójne widzenie. Przyczyną 
jest nowotwór pnia mózgu, nieoperacyjny. Można tyl-
ko zaoferować radioterapię. Rokowanie jest dramatycz-
ne. Chłopiec to wszystko wie. Jak mogę mu pomóc? Jest 
pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka. Powiedziałem, 
żeby nie szukali innego ośrodka, bo jest on bardzo do-
bry. Możemy jednak informację o  chłopcu upublicznić 
w „Sprawie dla reportera”, z czego wynikną dwie korzy-
ści: po pierwsze ludzie będą wpłacać pieniądze na le-
czenie, a  po drugie, może ktoś, kto to usłyszy, będzie 
znał inną metodę leczenia.

 A  zgodnie z  moją zasadą, że mimo tego drama-
tu, oni muszą wyjść z mojego gabinetu z uśmiechem, 
opowiedziałem im historię, którą przeżyłem kiedyś 
w  Rabce. Pracowałem tam w  ośrodku chorób płuc-
nych. Był tam oddział onkologii dziecięcej. Któregoś 
dnia widziałem, jak chłopcy grali w  zośkę. I  tak roz-
mawiają: „Heniek, ile ci jeszcze zostało?” „6 miesięcy. 
A tobie?” „7, może 8 miesięcy, nie wiem”. Podszedłem 
do nich: „Panowie, o czym wy rozmawiacie? Co wam 
zostało? Chodzi o pobyt w szpitalu?”, „Jak to pan nie 
wie? No… życia”.
 Choć to było smutne, chłopiec u mnie w gabine-
cie zaśmiał się, mama też, choć przez łzy. Jednak wy-
szli z uśmiechem. 

I gdyby była szansa na leczenie tego chłopca, 
ale kosztowałaby ona milion, może nawet dwa 
miliony, to… 

To bardzo bolesne dylematy. Wszystko zależy od tego, 
jakie wartości uznajemy. Można powiedzieć, że nie ma 
pieniędzy, jednak przecież prezes NFZ ma 90 mld zł. 
Nie wiem, jak rozstrzygnąć takie dylematy, one są na 
całym świecie. Jest takie powiedzenie: „Żaden z nas nie 
jest na tyle mądry, co wszyscy razem”. Może o  takich 
sprawach nie powinien decydować jeden człowiek, tyl-
ko zespół? 

fot. toMASZ ADAMASZEK
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Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) 
to choroba inna niż większość chorób 
nowotworowych. W Polsce choruje ok. 17 tys. 
osób, każdego roku diagnozuje się 1900 nowych 
przypadków, jednak nie wszyscy pacjenci muszą 
być leczeni. A część nigdy nie będzie musiała być 
leczona. Dlaczego tak się dzieje?

W  porównaniu z innymi chorobami nowotworowymi, 
charakterystyczną cechą przewlekłej białaczki limfocyto-
wej jest rzeczywiście różnorodny przebieg kliniczny. Tyl-
ko 1/3 pacjentów wymaga leczenia wkrótce po ustaleniu 
rozpoznania, a  kolejna 1/3 będzie musiała być leczona 
po – różnie długo trwającym – okresie obserwacji. A 1/3 
chorych w ogóle nigdy nie będzie musiała być leczona. 
Powodów jest kilka, przede wszystkim różna biologia 
PBL u różnych osób, ale również fakt, że jest to zazwy-
czaj choroba osób starszych. Jeśli jej przebieg jest powol-
ny i łagodny, to często mogą z nią po prostu żyć i umrzeć 
z zupełnie innego powodu. Choć trzeba przyznać, że co-
raz częściej diagnozuje się ją także u  osób młodszych, 
a także wcześniej – ze względu na to, że znacznie częściej 
wykonuje się badania morfologii krwi. PBL jest więc roz-
poznawana na coraz wcześniejszym etapie. 
 Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia jest rozpozna-
nie przewlekłej białaczki limfocytowej w zaawansowanej 
postaci albo – jeśli choroba jest rozpoznana wcześnie 
– stwierdzenie cech progresji. Mogą o tym świadczyć ta-
kie objawy jak znaczne powiększenie węzłów chłonnych, 
powiększenie wątroby, śledziony, bardzo szybko zwięk-
szająca się liczba limfocytów krwi obwodowej, niedokrwi-
stość, małopłytkowość. Dodatkowo mogą pojawić się 
objawy ogólne, takie jak gorączka bez istotnych cech in-
fekcji, zlewne nocne poty, znaczna utrata masy ciała.

Czy przewlekła białaczka limfocytowa zawsze jest 
mniej groźna niż ostra?

W przypadku ostrych białaczek rzeczywiście, jeśli natych-
miast nie zaczniemy leczenia, to chory umiera. W przy-
padku przewlekłej białaczki limfocytowej, im dłużej moż-
na pacjenta nie leczyć, tym lepiej. Jednak zastosowanie 
wcześnie najnowszych metod leczenia jest przedmiotem 
badań klinicznych.
 Przebieg przewlekłej białaczki limfocytowej może być 
bardzo różny. Są pewne czynniki rokownicze, które po-
wiedzą, czy przebieg choroby będzie bardziej agresywny, 
szybszy, czy raczej łagodny, trwający wiele lat.

Większość pacjentów musi jednak być leczona?
Tak. Opcje leczenia będą różne, w  zależności od tego, 
jaki jest typ choroby. Na początku, w pierwszej linii, więk-
szość pacjentów może być leczona immunochemiote-
rapią, czyli połączeniem chemioterapii i  leczenia immu-
nologicznego, skierowanego przeciw cząsteczce CD 20. 
Leczenie immunologiczne można połączyć z  bardziej 
lub mniej intensywną chemioterapią. U  części chorych 
jednak przewlekła białaczka limfocytowa ma przebieg 
agresywny. Nie znamy wszystkich czynników, które na to 
wpływają. Część jednak jest znana: to nieprawidłowości 
genetyczne, molekularne, takie jak delecja chromosomu 
17p/mutacja genu TP53. Ci chorzy cechują się oporno-
ścią na tradycyjne leczenie.

Od początku powinni być leczeni inaczej?
Tak. Chorzy, którzy mają delecję 17p i/lub mutację TP53, 
zgodnie z  zaleceniami powinni być od początku lecze-
ni innymi lekami, takimi jak inhibitor enzymu kinazy Bru-
tona, czyli ibrutynib, lub – rzadziej stosowany z powodu 
możliwości wystąpienia powikłań – idelalisib. Jeśli to le-
czenie jest nieskuteczne, choroba jest oporna lub nawra-
ca, to w kolejnej linii leczenia możemy zastosować inny 
lek, inhibitor białka, które hamuje apoptozę: weneto-
klaks. To leczenie jest dostępne w Polsce jedynie u cho-

terapia 
ograniczona 
w czasie 

ROZMOWA Z proF. iWoNą hUS Z UM W LUBLINIE I KLINIKI HEMATOLOGII 
INSTYTUTU HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE 



6161

rych z delecją 17p lub mutacją TP53 po leczeniu ibruty-
nibem.
 Dziś za pomocą nowych terapii celowanych jeste-
śmy w  stanie bardziej pomóc chorym z  delecją 17p 
i mutacją TP53 niż wcześniej. Jednak nadal ich rokowa-
nie jest gorsze niż chorych bez tych nieprawidłowości 
genetycznych. Jest jeszcze jedna nieprawidłowość ge-
netyczna, którą poznaliśmy: mutacja IGVH. Ci chorzy, 
u których te geny nie są zmutowane, rokują gorzej. Do-
tychczasowe badania pokazują, że gdy u nich w pierw-
szej linii zastosuje się immunochemioterapię, będzie to 
mniej skuteczne.

Czy wenetoklaks różni się mechanizmem 
działania od ibrutynibu?

Tak, te leki mają zupełnie inny mechanizm działania. 
Ibrutynib hamuje kinazę Brutona, czyli enzym, który ma 
istotne znaczenie w drodze przewodzenia sygnału przez 
receptor limfocytu B. Natomiast wenetoklaks hamuje 
białko, które blokuje śmierć komórki. Ten lek ma dosyć 
uniwersalny mechanizm działania, gdyż zwiększenie eks-
presji tego białka jest cechą komórek nowotworowych 
nie tylko w  przewlekłej białaczce limfocytowej. Dlatego 
wenetoklaks już ma rejestrację FDA również dla chorych 
na ostrą białaczkę szpikową. 

Niedawno pojawiły się wyniki badań dotyczących 
leczenia ograniczonego w czasie dla chorych 
z oporną/nawrotową postacią PBL. Leczenie 
ograniczone w czasie to zupełna nowość, jeśli 
chodzi o leczenie opornych i nawrotowych postaci 
białaczki?

Tak, trzeba powiedzieć, że jest to nowość w  odniesie-
niu do nowych terapii celowanych, które jako monote-
rapia są stosowane w  sposób ciągły. W  grudniu 2017 
roku zostały przedstawione wyniki badania klinicznego 
III fazy MURANO. Zostały one zaktualizowane w  grud-
niu ubiegłego roku. W  badaniu MURANO stosowano 
wenetoklaks w  połączeniu z  rytuksymabem u  chorych 
z oporną, nawrotową postacią przewlekłej białaczki lim-
focytowej. Leczenie wenetoklaksem trwało przez 2 lata. 
Odsetek osób, u których uzyskano głęboką odpowiedź 
wynosi 83 proc. Skuteczność terapii jest na tyle wyso-
ka, że 60 proc. pacjentów, którzy odpowiedzieli na te-
rapię, uzyskało również eliminację minimalnej choroby 
resztkowej.

Czy to oznacza, że po takim leczeniu przez 2 lata 
można zakończyć terapię w przypadku opornej 
i nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej? 

Tak. Jeszcze raz przypomnę, że problemem w przypad-
ku nowych terapii celowanych jest to, że trzeba je sto-
sować w sposób ciągły, co powoduje dla pacjenta ryzyko 
pojawienia się działań niepożądanych długotrwałej tera-

pii. Żaden lek nie jest przecież pozbawiony działań niepo-
żądanych. Drugą sprawą są wysokie koszty takiej terapii 
dla płatnika. W przypadku terapii ograniczonej w czasie 
te koszty są łatwo policzalne, a przede wszystkim niższe. 
Tak więc możliwość stosowania leczenia tylko przez 2 
lata jest korzystna zarówno dla pacjenta, jak i dla płatni-
ka. To nowa, ważna opcja leczenia.

Chory po dwóch latach stosowania połączenia 
wenetoklaksu z rytuksymabem jest wyleczony?

Nie, jednak bardzo często dochodzi nawet do elimina-
cji tzw. minimalnej choroby resztkowej. Eliminacja mini-
malnej choroby resztkowej nie jest równoznaczna z wy-
leczeniem, jednak liczba komórek białaczkowych jest 
bardzo mała. To nie oznacza wyleczenia, jednak daje 
największe prawdopodobieństwo długiego czasu bez 
nawrotu choroby. 
 Obecnie jedyną metodą, która potencjalnie może 
wyleczyć PBL, wciąż jest transplantacja allogenicznych 
komórek krwiotwórczych. Jednak ta metoda jest obar-
czona dużym ryzykiem powikłań. Jej zastosowanie zosta-
ło odsunięte w czasie, gdy pojawiły się te nowe możliwo-
ści leczenia. 

Chorzy, którzy dostają informację, że po 2 latach 
terapię można przerwać, są zadowoleni? Czy 
raczej obawiają się, że po zaprzestaniu terapii 
choroba wróci i woleliby być leczeni? 

Sądzę, że są zadowoleni. Przerwanie terapii jest korzyst-
niejsze dla pacjenta ze względu na to, że unika się dzia-
łań niepożądanych długotrwałej terapii. A z drugiej stro-
ny pacjent otrzymuje informację, że w  razie nawrotu 
choroby będzie można wrócić do leczenia i uzyskać na 
nie odpowiedź. 

W Polsce, zgodnie z programem lekowym, nowe 
leki w opornej, nawrotowej białaczce można 
zastosować tylko u tych chorych, u których 
wykryto delecję 17p i/lub mutację TP53. Czy 
chorzy niemający tych zmian również mogliby 
skorzystać na takim leczeniu?

Tak. W  innych krajach ten schemat jest zarejestrowany 
dla wszystkich chorych, którzy mają wznowę. Nie znamy 
przecież wszystkich niekorzystnych czynników rokowni-
czych. W Polsce są chorzy z oporną, nawrotową przewle-
kłą białaczką limfocytową bez delecji 17p i/lub mutacji 
TP53, którym po pierwszej, drugiej czy trzeciej linii lecze-
nia nie możemy już nic zaproponować. Bardzo ważna 
byłaby dla nich możliwość zastosowania tych nowych le-
ków: ibrutynibu i wenetoklaksu. Korzystne byłoby też po-
łączenie wenetoklaksu z  rytuksymabem, co dodatkowo 
ograniczyłoby terapię w czasie. Jak wspominałam, było-
by to korzystne zarówno dla pacjenta, jak i dla płatnika. 

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
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PULMONOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W POZNANIU, 

„WIELKOPOLSKIM 
LEKARZEM Z SERCEM”.

Mukowiscydoza, czyli włóknienie torbielowate, 
kojarzy się przede wszystkim z chorobą płuc. Ale 
schorzenie to, określane jako wieloukładowe, 
dotyczy nie tylko płuc?

Mukowiscydoza, choć w  dominującej mierze dotyczy 
układu oddechowego, jest chorobą wielonarządową. 
Wskutek defektu transportu jonów dochodzi do kumu-
lacji w organizmie niezwykle gęstej wydzieliny. Jej obec-
ność upośledza funkcje wielu narządów. Dotknięty jest, 
często intensywnie, także układ pokarmowy. Zmienione 
są funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego, często 
dochodzi do ujawnienia się cukrzycy. Dochodzi do zabu-
rzeń kostno-stawowych. Na skutek tego powstają ekstre-
malne, wielowymiarowe problemy medyczne, do których 
dołączają problemy osobiste i społeczne, będące olbrzy-
mim wyzwaniem dla chorych. Jednak, jak już wspomnia-
łem, najczęściej dochodzi do niewydolności oddychania 
– stąd zainteresowanie pneumonologów i ich ważna rola 
w  leczeniu, zwłaszcza dorosłych. Musimy jednak do le-
czenia często zapraszać grono specjalistów kilku dyscy-
plin, gdyż tylko taki wielodyscyplinarny zespół jest w sta-
nie sprostać trudnym wyzwaniom. 

Jak często występuje ta choroba, którą powoduje 
aż 200 różnych mutacji?

Szacujemy, że w naszym kraju żyje ok. 2,5 tys. pacjentów 
z mukowiscydozą. Ok. jednej trzeciej to dorośli. Cieszymy 
się, że grono dłużej żyjących jest coraz większe, jednak-
że dość daleko nam do najlepszych na świecie, np. Kana-
dyjczyków, gdzie już prawie 60 proc. pacjentów stanowią 
dorośli. W Polsce, wskutek zawirowań prawnych, mamy 
ułomne dane z  zawieszonego w  roku 2012 rejestru. 
Na szczęście już dołączamy do rejestru europejskiego 
i wchodzimy z impetem do grona zajmujących się muko-
wiscydozą w wymiarze naszego kontynentu i współcze-
snej medycyny.

Mówi Pan o coraz dłużej żyjących chorych 
z mukowiscydozą, czy to znaczy, że i polscy 
chorzy mają dostęp do nowoczesnych terapii? Na 
czym polega leczenie tej choroby?

Dzieje się dużo dobrego, choć istotnie w Polsce braku-
je jeszcze dostępu do najnowszych leków, tzw. modula-
torów, które korzystnie wpływają na zaburzenie będące 
skutkiem genetycznej dysfunkcji. Leki te bądź korygują, 
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bądź zwiększają aktywność białka CFTR. Przypomnę, że 
mukowiscydoza to wrodzona uwarunkowana genetycz-
nie choroba, której przyczyną są mutacje genu odpo-
wiedzialnego za syntezę błonowego kanału chlorkowego 
CFTR. Dlatego w diagnostyce tak ważne jest oznaczenie 
stężenia jonu chlorkowego w pocie. 
 Wracając do terapii: są pojedynczy pacjenci, którzy 
uzyskują w naszym kraju pomoc w dostępie do tych no-
woczesnych leków, w  ramach programów wczesnego 
dostępu do leków. Takich obiecujących leków jest już kil-
ka. Mamy nadzieję, że powiodą się negocjacje dotyczące 
ich finansowania, gdyż są to leki rewolucjonizujące prze-
bieg choroby. 
 Tymczasem w terapii korzystamy z tego, co dostęp-
ne, czyli z leków objawowych, głównie mukolitycznych. 

Mam wrażenie, że o ile dzieci są objęte w miarę 
dobrą opieką, to z dorosłymi jest już dużo gorzej.

Mamy bardzo dobre tradycje, jeśli chodzi o  opiekę pe-
diatryczną, spójrzmy chociażby na Rabkę, Karpacz czy 
obecnie Dziekanów Leśny. Natomiast faktycznie wyzwa-
niem jest uformowanie takich miejsc dla chorych do-
rosłych, najlepiej w  ośrodkach akademickich, wielospe-
cjalistycznych. W  naszym kraju funkcjonuje co najmniej 
osiem placówek, w których opiekę znajdują pacjenci do-
rośli. Modelowo powinny być to ośrodki specjalistyczne 
przeznaczone wyłącznie dla dorosłych pacjentów z mu-
kowiscydozą.
 W sumie jednak mniejszością są placówki, przezna-
czone wyłącznie dla dorosłych, gdyż taki model powinni-
śmy zakładać. Na pewno wiodącą rolę powinien mieć In-
stytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W Poznaniu 
nasza Klinika Pulmonologii, działająca w  Szpitalu Prze-
mienienia Pańskiego, w którym to dziele – wraz z prof. 
Haliną Baturą-Gabryel oraz szerokim gronem niezwykle 
oddanych współpracowników – mam zaszczyt uczestni-
czyć, podejmuje opiekę nad ponad setką dorosłych, po-
dobnie jak w  Warszawie. Dysponujemy nowym podod-
działem wyposażonym w  osiem nowoczesnych izolatek 
dla pacjentów. Musimy dbać o takie warunki pobytu, by 
nie dochodziło między nimi do krzyżowych zakażeń groź-
nymi drobnoustrojami chorobotwórczymi. 
 Działa też oddział pulmonologii dorosłych w  Kar-
paczu, dorośli podejmowani są w ośrodkach dorosłych 
w Białymstoku, Olsztynie, Łodzi i Lublinie. Powstaje ko-
lejny w  Sosnowcu. Ale także pediatrzy z  rozmachem 
kontynuują opiekę nad dorosłymi, np. w Gdańsku, Byd-
goszczy.

Zakładając, że polscy pacjenci będą mieli dostęp 
do nowoczesnych terapii, to bez możliwości 
dostępu do nowoczesnego, wyspecjalizowanego 
ośrodka terapia może nie przynieść pożądanych 
efektów.

Zapewnienie odpowiedniej dostępności i komfortu opie-
ki chorym z  mukowiscydozą jest kluczowym wyzwaniem 
dzisiejszej pulmonologii. Tylko w  takich ośrodkach, przy 
dostępie do skutecznych terapii, szanse na dłuższe życie 
i  lepsza jego jakość mogą się znacznie zwiększyć. W kra-
jach bardziej rozwiniętych od Polski, chorzy z mukowiscy-
dozą żyją przynajmniej o ok. 10 lat dłużej. 

Co taki specjalistyczny ośrodek dla dorosłych 
powinien choremu zapewnić?

Podstawowymi wymogami dla ośrodków mukowiscydo-
zy dorosłych, oprócz zapewnienia warunków właściwej 
izolacji, jest zagwarantowanie dostępu do oddziału sta-
cjonarnego oraz ewentualnie pobytu jednodniowego, 
struktur opieki ambulatoryjnej, oddziału intensywnej te-
rapii, kompleksowych możliwości radiologicznych. Tak-
że do zaplecza laboratoryjnego oraz mikrobiologiczne-
go, bronchoskopii oraz innych technik endoskopowych, 
technik wspomagania żywienia, ponadto technik endo-
waskularnych, kompleksowego zaplecza badań czyn-
nościowych układu oddechowego, zaplecza fizjotera-
pii, zaplecza tlenoterapii domowej. Wreszcie, do bazy 
umożliwiającej przygotowanie pacjenta do przeszcze-
pienia oraz opieki potransplantacyjnej. 

A co z dostępem do ekspertów innych 
specjalności?

Oprócz niezbędnej opieki pulmonologicznej, wynikającej 
z faktu, że w co najmniej 90 proc. przypadków przyczy-
ną ograniczeń życiowych pacjentów jest niedomaganie 
układu oddechowego, w ośrodkach istnieje konieczność 
zapewnienia konsultacji laryngologicznych, gastroente-
rologicznych i żywieniowych, diabetologicznych, gineko-
logiczno-położniczych i innych.  

To wszystko wymaga nie tylko nakładów 
fi nansowych, ale też ogromnego zaangażowania 
lekarzy, placówek, organizacji. Jak Pan, będąc nie 
tylko lekarzem praktykiem, ale też wiceprezesem 
Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, to widzi? 

Tworzenie kompleksowej opieki nad chorymi z mukowi-
scydozą wymaga nie tylko zapału organizacyjnego oraz 
rozlicznych podejmowanych dotąd, choć rozproszo-
nych, inicjatyw oraz wsparcia instytucjonalnego, chociaż-
by w ramach krajowego programu opieki nad pacjenta-
mi z mukowiscydozą – samodzielnego bądź jako istotny 
element narodowego programu pulmonologicznego. 
W  inicjatywie tworzenia oraz akceptacji projektów istot-
nego wsparcia mogą udzielić konsultanci krajowi oraz 
wojewódzcy, odpowiednie towarzystwa naukowe, a tak-
że niezwykle dynamiczne grona pacjentów wraz z bliski-
mi, skupione we wspaniale funkcjonujących w tym zakre-
sie organizacjach pozarządowych.

Rozmawiała Bożena Stasiak


