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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 zachę-
cam Państwa do lektury pierwszego w tym roku numeru dwumie-
sięcznika „Onkolog – Terapia i Komunikacja”. Tym razem naszą 
uwagę skupiamy na immunoterapii. 
Jesteśmy świadkami rozwoju nowych terapii, które wprowadzają 
Nas w nową erę leczenia nowotworów. Czy będzie to przełom? 
Zapewne odpowiedź poznamy za jakiś czas, ale już teraz na-
dzieję dają nam pierwsze obiecujące doniesienia dotyczące le-

ków immunomodulujących. Jednym z głównych zagadnień jakie poruszamy są badania 
pierwszej fazy w immunoterapii. Razem ze specjalistami z różnych dziedzin staramy się 
odpowiedzieć na pytanie jakie jest miejsce leków immunomodulujących w skojarzonym 
leczeniu nowotworów.
Z wielką przyjemnością wprowadzamy też nowy dział „Lekarz z pasją”. Uznaliśmy, że 
w  dobie koronawirusa wszyscy potrzebujemy nowej energii, w  tym porządnej dawki 
optymizmu. Dlatego rozpoczynamy cykl, w którym chcemy przybliżyć Państwu sylwetki 
lekarzy, realizujących się w różnego rodzaju pasjach, widząc w tym szansę na odreago-
wanie stresu związanego z wykonywaniem zawodu lekarza. 
Uzupełnieniem bieżącego wydania jest 10. część cyklu Komunikacja, w którym omawia-
my zasady dobrej współpracy z pacjentami w dobie pandemii. Podpowiadamy jak opa-
nować ich lęk o zdrowie, czy dostęp do leczenia onkologicznego. 
Mam nadzieję, ze „Onkolog” spełnia Państwa oczekiwania. Z niecierpliwością czekam 
na Państwa komentarze i sugestie tematów, które powinny zostać omówione w kolej-
nych numerach. 
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Badania kliniczne pierwszej 
fazy w immunoterapii 
nowotworów

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Iwoną Ługowską, onkologiem z Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Narodowego Instytutu Badawczego w Warszawie, 
kierownikiem Oddziału Badań Wczesnych Faz

Jak przebiegają badania kliniczne pierwszej 
fazy w przypadku immunoterapii?
Badania kliniczne pierwszej fazy niezależnie od tego, czy 
dotyczą immunoterapii, leków ukierunkowanych mole-
kularnie, czy jakichkolwiek innych nowych cząsteczek, 
przebiegają w bardzo podobny sposób. Pierwszym kro-
kiem jest ustalenie takiej dawki, która będzie bezpieczna 
dla pacjentów, a następnie określenie jej skuteczności. 

Jak przebiega ta procedura?
Ustalenie rekomendowanej dawki leków badanych wy-
maga stopniowej eskalacji dawek ze ścisłą oceną bez-
pieczeństwa. Najczęściej stosowany jest schemat „3+3”, 
który zakłada początkowe leczenie z  podaniem dawki 
startowej w grupie 3 chorych. W przypadku braku dzia-
łań niepożądanych leczenie prowadzi się dalej w kolejnej 
grupie 3 chorych, którzy otrzymają dawkę wyższą zgod-
nie z zapisami protokołu. W takim badaniu nadal ocenia 
się bezpieczeństwo. W  przypadku wystąpienia chociaż 
jednej toksyczności limitującej dawkę (ang. Dose Limi-
ting Toxicity, DLT) konieczna jest ocena bezpieczeństwa 
terapii tak, aby w grupie 6 chorych otrzymujących jedna-
kową dawkę nie wystąpiło więcej niż jedno działanie nie-
pożądane. Jeżeli wystąpi w tej grupie druga toksyczność 
limitująca dawkę – wtedy ta dawka jest określana mak-
symalną tolerowaną dawką. W kolejnym kroku koniecz-
na jest redukcja dawki do poprzedniej, która nie wywoła 
w grupie 6 osób więcej niż jedno DLT. W badaniach wcze-
snych faz oceniamy także pierwsze sygnały odpowiedzi 
na leczenie. Coraz częściej chorzy po fazie eskalacji daw-
ki przydzielani są do grupy tzw. expansion, czyli otrzymują 
leczenie w dawce ustalonej jako dawka rekomendowana. 
Nadal ściśle monitorowane jest bezpieczeństwo leczenia, 
ale również ocena odpowiedzi na leczenie. Dla mnie za-
wsze najważniejsza jest odpowiedź na pytania: czy tera-
pia jest bezpieczna i jaka jest kontrola choroby? 

Jak przebiega kwalifikacja do badania 
pierwszej fazy? 
Przede wszystkim należy pamiętać, że choć mamy do 
czynienia z pacjentami, którzy wyczerpali już możliwości 
leczenia, to nadal muszą być w dobrym stanie ogólnym. 
Kryteria włączenia do badania opisane są w  protokole 

i bardziej restrykcyjne niż w późniejszych fazach badań kli-
nicznych. Często konieczne jest też dodatkowe wykonanie 
biopsji na rzecz badań naukowych zaplanowanych w pro-
tokole. Podpisanie zgody na udział w badaniu klinicznym 
oraz pozytywne zakończenie procesu skryningowego 
umożliwia rozpoczęcie leczenia i podanie pierwszej dawki. 
Taki proces jest typowy dla wszystkich badań klinicznych, 
jednakże w badaniach wczesnych faz zdecydowanie wię-
cej chorych nie przechodzi pozytywnie skryningu. 

Czy podczas kwalifikacji chorego do badania 
jest on konsultowany przez psychologa?
Niestety w ramach działań rutynowych nie mamy takiej 
możliwości. Rekrutacja do badań wczesnych faz przebie-
ga bardzo dynamicznie i po podpisaniu zgody na udział 
w badaniu jest określony czas na rozpoczęcie leczenia. 
W naszej gestii jest zweryfikowanie, czy będzie możliwa 
współpraca z  chorym w  zakresie raportowania działań 
niepożądanych, a przez to bezpiecznego leczenia w ba-
daniu klinicznym. Konieczne jest przekazanie choremu 
wszelkich informacji na temat badania przed podjęciem 
przez niego decyzji o udziale w badaniu klinicznym; dba-
my o to, aby chory wnikliwie się z nimi zapoznał. Dopiero 
gdy pacjent wyrazi pisemnie zgodę na warunki udziału 
w badaniu klinicznym, rozpoczynamy pierwszą procedu-
rę. Zdarza się zdyskwalifikowanie chorego, który ma pro-
blem z komunikacją albo z dojazdem do ośrodka, z uwa-
gi na ograniczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa.

 Co się dzieje z chorym, który w trakcie badania 
nie odpowiada na leczenie?
Wszystko zależy od tego, na jakim jest etapie leczenia 
oraz jaki jest stan ogólny chorego. Jeśli chory speł-
nia kryteria włączenia do innego badania lub dostęp-
ne jest leczenie standardowe, to może on otrzymać 
leczenie kolejnej linii. Może jednak okazać się, że sytu-
acja kliniczna chorego uzasadnia tylko zastosowanie 
leczenia wspomagającego, czyli best supportive care.

Czyli to leczenie przedłuża życie, ale nie 
prowadzi do wyleczenia.
Przedłużenie życia jest kluczowe w trakcie leczenia pa-
liatywnego. Zdarza się, że niektórzy chorzy uzyskują 
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całkowitą remisję, ale dotyczy to <5%. Kiedy leczenie 
rozpoczynamy na późnym etapie chorowania, a chory 
ma za sobą długą walkę z chorobą onkologiczną, to 
przedłużenie życia w dobrej jakości jest dla chorego 
także korzyścią.

Czy badania kliniczne wczesnych faz dotyczące 
immunoterapii prowadzone są w kierunku 
określonych nowotworów?
Badania kliniczne fazy pierwszej najczęściej dotyczą 
wszystkich nowotworów, czyli solid tumors. Jeżeli cho-
dzi o  zastosowanie immunoterapii i  lekarską kwalifi-
kację do badania, proponujemy chorym udział w ba-
daniu na takie nowotwory, w  których są przesłanki 
zasadności zastosowania immunoterapii. Często do-
tyczy to chorych, którzy nie spełniają kryteriów włącze-
nia do leczenia w  programach lekowych, a  protokół 
badania dopuszcza ich udział z uwagi na sytuację kli-
niczną, przebieg leczenia czy choroby współistniejące. 

Kto zgłasza pacjentów do badania klinicznego?
Najczęściej pacjenci zgłaszają się bezpośrednio, my 
ich konsultujemy pod kątem kwalifikacji do badania. 
Oceniamy stan onkologiczny, choroby współistnieją-
ce, przyjmowanie leków, stan ogólny oraz przeprowa-
dzamy badanie przedmiotowe. Następnie na dalszym 
etapie wizyty omawiamy z chorym najlepszą opcję te-
rapeutyczną. Informujemy też, że badanie będzie kon-
tynuowane tylko do czasu, gdy chory będzie odnosił 
korzyść z leczenia i będzie ono dla niego bezpieczne. 

Jak pacjenci reagują na to, że proponowany 
jest im udział w badaniu klinicznym?
Chory zgłaszając się do naszego ośrodka, podświa-
domie liczy na propozycję udziału w badaniu, inaczej 
pozostaje mu skierowanie do hospicjum. 

Jak często pacjenci są kontrolowani w trakcie 
badań pierwszej fazy?
Wizyty kontrolne w  trakcie badania wczesnych faz 
są bardzo częste – przez pierwsze 2 miesiące cho-
rzy przyjeżdżają do nas nawet kilka razy w  tygodniu. 
Podczas takich wizyt prowadzone jest badanie pod-
miotowe/przedmiotowe, sprawdzamy parametry labo-
ratoryjne, przeprowadzamy szczegółowy wywiad pod 
kątem objawów niepożądanych. Tak jak wcześniej 
wspomniałam, priorytetem jest bezpieczeństwo. 

Jakimi metodami badana jest odpowiedź  
na leczenie?
Podstawowym i obiektywnym badaniem oceniającym 
odpowiedź na leczenie jest tomografia komputero-
wa (rzadziej rezonans magnetyczny). Jeżeli w  bada-
niu stwierdzamy progresję choroby, omawiamy wynik 
z chorym oraz podejmujemy decyzję co do jego dal-
szego udziału w badaniu klinicznym. Zawsze w przy-
padku braku korzyści klinicznych dalszy udział chore-
go w badaniu jest nieuzasadniony. 

Terapia immunologiczna ma pobudzić własną 
odporność pacjenta – w jakim kierunku 
aktualnie prowadzone są badania? 
Zdefiniowane są tak zwane inhibitory punktów kontrol-
nych, które odpowiadają za kontrolę organizmu przed roz-
wijaniem się nowotworów, obecnie są zdefiniowane na-
stępujące białka: PD-1, PDL-1 oraz CTLA-4. Przeciwciała 
ukierunkowane na połączenie się z PD-(L)1 czy CTLA-4 
od kilku lat stosowane są w praktyce klinicznej w Polsce. 
Obecnie ocenia się znaczenie także innych punktów kon-
trolnych, stosuje się też kombinacje leków. Prowadząc 
badania, próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zwięk-
szanie blokady spowoduje większą skuteczność leczenia. 
Pracujemy też nad lekami ukierunkowanymi molekularnie, 
które również są możliwe do zastosowania w kombinacji 
z immunoterapią. Jednakże każda nowa koncepcja mu-
si być udowodniona w badaniach przedklinicznych, a na-
stępnie w badaniach klinicznych. 

Czy podobnie badane są efekty połączenia 
immunoterapii, na przykład ze stereotaksją 
albo chemioterapią?
Są wynik badań wskazujące na słuszność takiego po-
dejścia, ale każda nowa koncepcja wymaga weryfika-
cji w badaniu klinicznym. 

Jakie są skutki uboczne terapii immunologicznej  
w badaniach pierwszej fazy? 
Skutki uboczne terapii immunologicznej związanie z za-
stosowaniem leków anty-PD-(L)1 czy anty-CTLA-4 są in-
ne niż leków z innych grup, ale wprowadzanie nowych le-
ków immunologicznych na szczęście nie zmienia profilu 
bezpieczeństwa. Często też stosujemy te same zalece-
nia podstępowania w przypadku działań niepożądanych. 
Zastosowanie kombinacji leków musi uwzględniać profil 
bezpieczeństwa, tak aby toksyczności nie nakładały się. 

Czy można określić ogólny kierunek rozwoju 
immunoterapii?
Obecnie immunoterapia przeżywa zdecydowany rozkwit. 
Nowotwór powstaje przecież dlatego, że układ immuno-
logiczny nie rozpoznał komórki nowotworowej, nie znisz-
czył jej i przez to umożliwił dalszy niekontrolowany rozwój. 
Musimy zatem pracować nad technologiami wspierają-
cymi nasz układ immunologiczny w  taki sposób, żeby 
nowotwór został bezpowrotnie zniszczony. Modyfikacja 
układu immunologicznego jest więc niewątpliwie wła-
ściwym kierunkiem, stąd rozwijane są coraz bardziej za-
awansowane technologie, takie jak na przykład CAR-T. 
Z drugiej strony, jeżeli wiemy, że komórka nowotworowa 
zawiera mutacje kluczowe dla jej rozwoju, ich identyfika-
cja oraz zastosowanie leków ukierunkowanych na taką 
mutacje również jest właściwym postępowaniem. Moim 
zdaniem zawsze jako lekarze musimy też pamiętać o za-
pewnieniu pacjentowi komfortu w trakcie leczenia, bo ja-
kość jego życia jest najważniejsza. 

Rozmawiała Dorota Malinowska
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Immunoterapia w leczeniu 
nowotworów skóry  
– nowe, codzienne narzędzie 
terapii

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Rutkowskim, onkologiem z Kliniki Nowotworów 
Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Jaka jest rola immunoterapii w  leczeniu nowo-
tworów skóry?
Obecnie jest to jedna z dwóch podstawowych me-
tod leczenia. Dzieje się tak, ponieważ zarówno czer-
niaki, jak i raki skóry są immunogenne, czyli bardzo 
podatne na immunoterapię. W obrębie nowotworów 
skóry – czerniaka, raka podstawnokomórkowego, 
raka kolczystokomórkowego, raka z  komórek Mer-
kla – mamy bardzo wysokie obciążenie mutacyj-
ne – mutational tumor burden. Powodem tego jest 
promieniowanie ultrafioletowe – bardzo silny karcy-
nogen, doprowadzający do akumulacji uszkodzeń 
w  obrębie komórek. Im więcej takich uszkodzeń, 
tym większa szansa na wytworzenie neo-antyge-
nów, które wyglądają inaczej niż komórki gospo-
darza i  mogą byćzauważalne dla układu odporno-
ści chorego. W przypadku nowotworu – szczególnie 
czerniaka – układ ten wykazuje jednak dużą immu-
nosupresję, w  wyniku czego działa niesprawnie. 
Odblokowanie tego mechanizmu może dać spek-
takularne efekty terapeutyczne. Warto wspomnieć, 
że pierwsze badania dotyczące roli immunoterapii 
w leczeniu nowotworów prowadzone były właśnie na 
czerniaku. Miało to miejsce już około 100 lat temu, 
kiedy to była stosowana tak zwana toksyna opraco-
wana przez lekarza, Wiliama Coleya – i nazwana je-
go nazwiskiem. Zauważył on, że poprzez wywołanie 
stanu zapalnego w organizmie – na skutek podania 
bakterii – w  przypadku niektórych nowotworów, na 
przykład czerniaka, może dojść do remisji. Oczywi-
ście problemem było to, by chory przeżył stan za-
palny w  czasach, w  których antybiotyki nie zostały 
jeszcze wynalezione. Ostatecznie metoda okazała 
się na tyle skuteczna, że w Stanach Zjednoczonych 
stosowano ją przez lata, jako alternatywną. 

Jaki był mechanizm działania toksyny Coleya?
Doprowadzała do gwałtownego wzrostu liczby cy-
tokin, które stymulowały układ immunologiczny. Ten 
właśnie mechanizm, u jakiegoś odsetka chorych po-
wodował remisję choroby. Później stosowano inter-
feron, czy interleukinę drugą. Przez wiele lat badań 
nad czerniakiem wiedziano więc, że terapia pobu-

dzająca układ odporności ma znaczenie, ale dopie-
ro 10 lat temu pojawiła się dobra i skuteczna immu-
noterapia.

Z czego to wynika?
Tak jak wspomniałem to właśnie czerniak był pierw-
szym nowotworem, w przypadku którego terapia tymi 
lekami została zarejestrowana. Nowoczesna immu-
noterapia dotyczy tak zwanych inhibitorów punktów 
kontrolnych układu immunologicznego, do których 
obecnie należą dwie grupy – pierwsza to leki anty-
-CTLA-4, gdzie w  przypadku czerniaka jest to ipi-
limumab i  druga, czyli leki z  grupy anty-PD-1 lub 
anty-PDL-1, gdzie w  przypadku czerniaka jest to 
pembrolizumab i niwolumab, w przypadku raka z ko-
mórek Merkla avelumab, a  raka kolczystokomórko-
wego skóry cemiplimab. 

Wspomniał pan, że są aktualnie w leczeniu 
czerniaków i raków skóry wykorzystywane są 
dwie terapie – jedna to jest immunoterapia, 
a druga?
Druga to są leki ukierunkowane molekularnie, które są 
odpowiedzią na odpowiednie zaburzenia genetyczne, 
występujące w komórkach nowotworów – w czerniaku 
jest to gen BRAF, który jest swoiście zaburzony w oko-
ło 50% przypadków. Inhibitory BRAF i MEK więc sto-
sowane łącznie i  są tą alternatywną terapią. W  przy-
padku raka postawnokomórkowego skóry jest to na 
przykład inhibitor szlaku hedgehog, który się nazywa 
wismodegib. 

Jakie są zalety immunoterapii? 
Pomimo tego, że działa u  około połowy chorych na 
czerniaki, czy inne nowotwory skóry, to zwykle jeśli 
zadziała, działa trwale. Jest to efekt, którego obecnie 
nie jesteśmy w stanie osiągnąć innymi terapiami w tak 
dobrym i w  tak dużym odsetku. W przypadku immu-
noterapii, jeżeli dojdzie do aktywności układu immu-
nologicznego wytwarza się pamięć immunologiczna, 
dzięki której układ immunologiczny działa. W efekcie 
tego po pięciu latach 30-40% chorych na przerzutowe-
go czerniaka nadal żyje! 
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Jak to wyglądało wcześniej?
Niestety wcześniej stosowane terapie były skuteczne 
u  mniej niż 5% pacjentów. Jest to więc spektakular-
na różnica, bo ten odsetek jest aż 8-10 razy większy. 
Co więcej, u części chorych możemy odstawić terapię, 
a aktywność leków nadal się utrzymuje. Było na przy-
kład badanie, w  którym pacjentom podawano pem-
brolizumab przez dwa lata, a następnie gdy doszło do 
częściowej remisji lek odstawiano i  zaobserwowano, 
że u 90% chorych po następnych dwóch latach nie by-
ło progresji choroby. To jest właśnie ten efekt, którego 
nie da żadne inne leczenie.

Czy to leczenie jest dostępne w każdym ośrodku 

 onkologicznym? 
Nie. W  Polsce są 22 specjalistyczne i  wielospecja-
listyczne ośrodki, w  których pacjenci mają zagwa-
rantowane bezpieczeństwo stosowanej terapii. Jest 
to niezwykle istotne, bo toksyczność immunoterapii 
u niektórych chorych daje bardzo silne objawy. Prze-
ciętnie przy anty-PD1 stosowanych w  monoterapii 
cięższa toksyczność sięga 20%. Jednak w  przypad-
ku połączenia anty-PD-1 z  anty-CTLA-4 – terapii za-
rejestrowanej w Polsce i najskuteczniejszej w leczeniu 
czerniaka – toksyczność trzeciego, a nawet czwarte-
go stopnia sięga ponad 50%. Oczywiście nie znaczy 
to, że ci chorzy umierają, ale potrzebują hospitaliza-
cji i skomplikowanego leczenia – głównie ze steryda-
mi. Wymaga to dużych umiejętności, tym bardziej, że 
toksyczność immunoterapii może dotyczyć wszystkich 
narządów, w tym płuc, przewodu pokarmowego, ukła-
du endokrynnego, skóry, czy wątroby. Może też przy-
brać bardzo ciężką postać kardiotoksyczności, albo 
neurotoksyczności. Dlatego po pierwsze lekarze mu-
szą być tego świadomi, po drugie doświadczeni, a po 
trzecie sami pacjenci dobrze wyedukowani, a w związ-
ku z tym pozostawać w ścisłej kontroli z zespołem le-
czącym. Nie można sobie pozwolić na to, by pacjent 
na przykład zlekceważył biegunkę, bo choć wydaje 
się mało istotna, w  przypadku immunoterapii po 3-4 
dniach może się zaostrzyć, a nawet spowodować per-
forację jelita. 

Czy terapii łączonych jest więcej?
Choć wiemy, że kombinacja immunoterapii jest bar-
dziej skuteczna, w Polsce niestety cały czas jest ona 
niedostępna. Niwolumab, pembrolizumab cały czas 
mamy dostępny w ramach programów lekowych. Ma-
my też dostępny ipilimumab, ale w monoterapii, czyli 
pojedynczy lek. Kombinacji niwolumabu z  ipilimuma-
bem, czyli anty-PD1 z anty-CTLA-4 niestety nie mamy. 
Szkoda, bo po pierwsze w badaniach klinicznych po-
nad 50% chorych przeżywało 5 lat. Po drugie leczenie 
to było szczególnie korzystne w  przypadku chorych 
gorzej rokujących, którzy na przykład mieli przerzu-
ty do ośrodkowego układu nerwowego bezobjawowe 
i podwyższoną aktywność dehydrogenazy mleczano-
wej – LDH – bądź występowała u nich mutacja BRAF, 

która sama z siebie w tym przerzutowym czerniaku go-
rzej rokuje.

Czy te leki podobnie działają w przypadku  
innych nowotworów?
Tak. Na przykład w przypadku kolczystokomórkowego 
raka skóry stosowany jest cemiplimab, a w raku z ko-
mórek Merkla awelumab. Zresztą awelumab mamy 
dostępny w ramach tak zwanej procedury ratunkowe-
go dostępu do technologii lekowej – RDTL.

Na czym ta procedura polega?
W  bardzo rzadkich wskazaniach – w  przypadku kil-
ku pacjentów rocznie – piszemy oddzielne, indywidu-
alne wnioski o sfinansowanie terapii lekiem, który nie 
jest refundowany w naszym kraju. Podobna procedu-
ra będzie dotyczyła również cemiplimabu – na razie 
oczekujemy na akceptację Ministerstwa. To jest jesz-
cze jeden obszar, gdzie immunoterapia jest stosowa-
na. Natomiast w przypadku czerniaków skóry jest ona 
stosowana standardowo. Mamy specjalny gabinet im-
munoterapii, gdzie oddelegowany jest lekarz. Mamy 
też koordynatora immunoterapii, który jest w kontakcie 
z  pacjentami i  na przykład wystawia im skierowania. 
Tak jak wspomniałem bardzo ważne jest to, by opieka 
nad pacjentami była dobrze zorganizowana, choćby 
ze względu na to, że przewlekłych immunoterapii jest 
ich coraz więcej, więc nie trudno o błąd. 

Jak to się przedstawia w liczbach?
W naszej Klinice (jednej z 11 w Narodowym Instytucie 
Onkologii) codziennie przyjmujemy około 15-16 pa-
cjentów, którzy otrzymują immunoterapię. Co więcej 
mamy pacjentów w badaniach klinicznych, ponieważ 
wiele z tych, które toczą w nowotworach skóry dotyczy 
właśnie immunoterapii. W badaniach tych immunote-
rapia jest łączona z  innymi lekami lub z  innym spo-
sobem immunoterapii, czy też sposobem leczenia. 
Działamy wielokierunkowo. Warto również wspomnieć 
o  tym, że w  tej chwili w  czerniakach immunoterapia 
przeszła również do leczenia uzupełniającego. 

Co to oznacza? 
Do niedawna chorzy na czerniaka o wysokim ryzyku 
nawrotu choroby, którzy byli leczeni tylko chirurgicznie 
i mieli na przykład wycięty przerzut do węzłów chłon-
nych, czy tak zwany in transit – byli tylko obserwowani 
i kontrolowani. Natomiast teraz uzupełniająco podawa-
na jest im immunoterapia – niwolumab lub pembrolizu-
mab – w skutek czego ryzyko nawrotu choroby spada 
o 20-25%. 

To bardzo dużo!
Tak. W  efekcie tego tyle mniej chorych przechodzi 
w stadium nieuleczalnego raka przerzutowego. To jest 
efekt, który możemy osiągać, bo mamy dostęp do tej 
terapii. W Polsce niestety tylko w ramach też RDTL – 
czyli ratunkowego dostępu do technologii lekowej.  
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To oczywiście jest bardzo zła sytuacja, bo przecież 
nie dotyczy rzadkich nowotworów, a  normalnego 
wskazania. Irytujące jest to, że dla każdego pacjen-
ta, co 3 miesiące musimy pisać wniosek. Oczywi-
ście wiąże się to z biurokracją, która jest szczegól-
nie uciążliwa jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że 
w naszej klinice leczonych jest ponad 100 pacjen-
tów, spośród około 200 w  całej Polsce. Dlatego 
mam nadzieję, że Ministerstwo w końcu zaakcep-
tuje tę terapię, jako program lekowy, bo to bardzo 
by nam pomogło. 

Jak przebiega kwalifikacja do immunoterapii  
– czy proponowana jest każdemu pacjentowi?
Po pierwsze kwalifikacja dotyczy tylko choroby 
przerzutowej, albo leczenia uzupełniającego po wy-
cięciu przerzutów czerniaka. Po drugie chory musi 
spełnić pewne kryteria – kliniczne, biochemiczne, 
laboratoryjne, jak i wyrażone w wynikach różnych 
badań. Większość chorych pozytywnie przechodzi 
kwalifikację, choć są pacjenci, u których występują 
przeciwwskazania do immunoterapii, na przykład 
związane ze współistniejącymi chorobami autoim-
munologicznymi. 

Czy u wszystkich chorych występują objawy 
toksyczności po immunoterapii? 
Tak. Mimo, że jak na onkologię jest to dość wybiór-
cze leczenie – szczególnie monoterapia – to jak już 
powiedziałem, zdarzenia niepożądane w  różnym 
stopniu nasilenia występują u większości chorych, 
natomiast ciężkie zdarzenia u około 20%. U niektó-
rych są one długotrwałe, a  nawet mogą towarzy-
szyć pacjentom do końca życia. Tak się dzieje na 
przykład w  przypadku zaburzenia czynności hor-
monów. Oczywiście nie jest to nic z  czym medy-
cyna by sobie nie poradziła. Pacjentowi podawana 
jest dodatkowo terapia hormonalna, np. hormony 
tarczycy – a czasem sterydy. 

Czy leczenie choroby przerzutowej traktowane  
jest jako paliatywne? 
Tak. Z tym, że kiedyś to leczenie wiązało się z prze-
życiami poniżej 5%, a teraz na poziomie 30-40%. To 
co trzeba też wziąć pod uwagę, to fakt, że większość 
czerniaków nie będzie miało przerzutów, bo będzie 
można je skutecznie leczyć. Nadal jednak u  oko-
ło 25% chorych te przerzuty będą się pojawiały. Do 
niedawna niewiele mogliśmy zrobić, by pomóc tym 
chorym. Obecnie dzięki wprowadzeniu immunotera-
pii mamy szansę przynajmniej istotnie wydłużyć ży-
cie części z nich, a być może dodatkowo ich wyle-
czyć – szczególnie tym leczeniem uzupełniającym.

Skoro około 50% chorych odpowiada  
na immunoterapię, to co się dzieje z pozostałymi? 
Niestety dochodzi u nich do progresji choroby. 
Części z  nich możemy zaproponować alterna-

tywne leczenie. Na przykład pacjentom, u których 
występuje mutacja BRAF, proponujemy leczenie 
za pomocą inhibitorów BRAF i  MEK. Natomiast 
w  przypadku pozostałych nie mamy żadnej opcji 
leczenia. 

Rozumiem, że nawet wśród 50% chorych  
początkowo odpowiadających na leczenie  
może się pojawić już w trakcie terapii  
– czy są leki, które ją przełamują?
Właśnie nad nimi pracujemy, ale to nie jest takie pro-
ste. W  tej chwili te terapie są w  fazie badań klinicz-
nych i nie mamy jeszcze standardowych leków w ta-
kiej sytuacji. 

Wspomniał pan o tym, że w niektórych 
przypadkach łączy się immunoterapię 
z innymi rodzajami terapii. jednym z nich 
jest napromienianie stereotaktyczne, które 
uwrażliwia nowotwór na immunoterapię.  
Na czym polega ten mechanizm?
Prawdopodobnie pojawia się więcej antygenów no-
wotworu, co wynika z faktu, że jest niszczona komór-
ka. W efekcie tego w pobliżu guza jest więcej komórek 
układu immunologicznego. Dzięki temu immunotera-
pia jest skuteczniejsza.

Czy podobne działanie mają inne terapie? 
Tak. Obecnie przede wszystkim badamy kombinacje 
z leczeniem celowanym, czyli ukierunkowanym mo-
lekularnie. Możliwe jest też połączenie dwóch spo-
sobów immunoterapii – czyli terapię ogólnoustro-
jową z na przykład z terapią podawaną doguzowo. 
Jednym z  leków wykorzystywanych w  tym celu jest 
T-VEC, który w  przypadku czerniaka, w  połączeniu 
z  immunoterapią ogólnoustrojową ma szansę za-
działać lepiej. 

Jaki jest mechanizm tego działania?
T-VEC zawiera zmodyfikowany wirus opryszczki, który 
podawany doguzowo, rozmnaża w obrębie guza i wy-
twarza cytokinę nazywaną GM-CSF. To jest czynnik sty-
mulujący wzrost kolonii granulocytarno makrofagowych. 

Jaki jest kierunek rozwoju immunoterapii? 
Po pierwsze warto podkreślić, że postęp w  immu-
noterapii jest olbrzymi i to w przypadku wielu typów 
nowotworów. Obecnie, w  ramach programów leko-
wych jest ona zarejestrowana dla ponad 10. – mię-
dzy innymi dla raka płuca i nerki. Oczywiście w czer-
niaku to się zaczęło najwcześniej i dlatego jest już 
dostępna również w  leczeniu uzupełniającym. Ge-
neralnie jednak badania są prowadzone dalej, bo 
oczywiście cieszymy się, że obecnie immunoterapia 
jest skuteczna w 50%, ale chcielibyśmy by ten odse-
tek był jeszcze większy.

Rozmawiała Dorota Malinowska
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Aprepitant Accord, 125 mg, 80 mg, 125 mg/80 mg, kapsułki, twarde. Substancja czynna aprepitant. Każda kapsułka 125 mg zawiera 125 mg aprepitantu i 125 mg sacharozy i 0,00026 mmola (0,006 mg) sodu oraz odpowiednio 

80 mg zawiera 80 mg aprepitantu oraz 80 mg sacharozy i 0,00022 mmola (0,005 mg) sodu. Wskazania do stosowania. Zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z przeciwnowotworową chemioterapią o wysokim i umiarko-

wanym ryzyku wymiotów u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat. Aprepitant Accord 125 mg/80 mg stosuje się w leczeniu skojarzonym (patrz punkt 4.2 Charakterystyki Produktu Leczniczego). Dawkowanie i sposób podawania. 

Dawkowanie. Dorośli. Produkt leczniczy Aprepitant Accord należy przyjmować przez 3 dni w skojarzeniu z kortykosteroidem i antagonistą receptora 5-HT3. Zalecana dawka wynosi 125 mg, raz na dobę, podana doustnie na godzinę przed 

rozpoczęciem chemioterapii w 1. dniu oraz dawka 80 mg, raz na dobę, podana doustnie rano w 2. i 3. dniu. Zalecane są następujące schematy leczenia u dorosłych w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom związanym z ryzykiem 

wymiotów w chemioterapii przeciwnowotworowej: 

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4

Aprepitant Accord 125 mg doustnie 80 mg doustnie 80 mg doustnie brak

Deksametazon 12 mg doustnie 8 mg doustnie 8 mg doustnie 8 mg doustnie

Antagonista

receptora 5-HT3 Standardowa dawka antagonisty receptora 

5-HT3. Patrz materiały Informacyjne doty-

czące Właściwego dawkowania wybranego 

antagonisty receptora 5-HT3

brak brak brak

Pierwszego dnia, 30 minut przed chemioterapią oraz rano od 2. do 4. dnia należy podać deksametazon. Dawka deksametazonu uwzględnia interakcje pomiędzy substancjami czynnymi. 

Schemat leczenia w chemioterapii przeciwnowotworowej o umiarkowanym ryzyku wymiotów. 

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3

Aprepitant Accord 125 mg doustnie 80 mg doustnie 80 mg doustnie

Deksametazon 12 mg doustnie brak brak

Antagonista

receptora 5-HT3 Standardowa dawka antagonisty receptora 5-HT3. 

Patrz materiały informacyjne Dotyczące właściwego dawko-

wania wybranego antagonisty receptora 5-HT3

brak brak

Pierwszego dnia, 30 minut przed chemioterapią należy podać deksametazon. Dawka deksametazonu uwzględnia interakcje pomiędzy substancjami czynnymi. Dzieci i młodzież. Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat). Aprepitant Accord 

należy przyjmować przez 3 dni w skojarzeniu z antagonistą receptora 5-HT3. Zalecana dawka produktu leczniczego Aprepitant Accord w postaci kapsułek wynosi 125 mg doustnie w 1. dniu oraz 80 mg doustnie w 2. i 3. dniu. Aprepitant 

Accord przyjmuje się doustnie 1 godzinę przed rozpoczęciem chemioterapii w 1., 2. i 3. dniu. Jeśli w 2. i 3. dniu nie jest podawana chemioterapia, produkt leczniczy Aprepitant Accord podaje się rano. Patrz Charakterystyka Produktu 

Leczniczego (ChPL) danego antagonisty receptora 5-HT3 w celu uzyskania informacji na temat dawkowania. Jeśli w skojarzeniu podawany jest kortykosteroid, taki jak deksametazon, dawka kortykosteroidu powinna stanowić 50% 

zwykle stosowanej dawki (patrz punkty 4.5 i 5.1). Nie wykazano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego w postaci kapsułek 80 mg oraz 125 mg u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. Dane 

ogólne. Dane dotyczące skuteczności produktu leczniczego EMEND podczas stosowania w skojarzeniu z innymi kortykosteroidami i antagonistami receptora 5-HT3 są ograniczone. Dodatkowe informacje dotyczące stosowania w skoja-

rzeniu z kortykosteroidami znajdują się w punkcie 4.5. Należy zapoznać się z ChPL stosowanych jednocześnie produktów leczniczych z grupy antagonistów receptora 5-HT3. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci w podeszłym wieku (≥ 65 

lat). Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2). Płeć. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki ze względu na płeć (patrz punkt 5.2). Zaburzenia czynności nerek. Nie jest konieczne 

dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u poddawanych hemodializie pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2). Zaburzenia czynności wątroby. Nie jest konieczne dostosowywanie 

dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. Istnieją ograniczone dane dotyczące pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czyn-

ności wątroby. U tych pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania aprepitantu (patrz punkty 4.4 i 5.2). Sposób podawania. Podanie doustne. Kapsułkę twardą należy połykać w całości. Produkt leczniczy Aprepitant Accord 

można przyjmować niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1. Jednoczesne podawanie z pimozydem, terfenadyną, aste-

mizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Istnieją ograniczone dane doty-

czące stosowania u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i brak danych dotyczących pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego 

Aprepitant Accord u tych pacjentów (patrz punkt 5.2). Interakcje związane z CYP3A4. Aprepitant Accord należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne substancje czynne metabolizowane głównie przez 

CYP3A4 oraz o wąskim indeksie terapeutycznym, takie jak cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, alfentanyl, pochodne alkaloidów sporyszu, fentanyl oraz chinidyna (patrz punkt 4.5). Ponadto należy zachować szczególną 

ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Aprepitant Accord w skojarzeniu z irynotekanem, ponieważ skojarzenie może prowadzić do nasilenia działania toksycznego. Jednoczesne stosowanie z warfaryną (substrat CYP2C9). 

U pacjentów przyjmujących długotrwale warfarynę należy ściśle monitorować wartość znormalizowanego współczynnika protrombinowego (INR, ang. International Normalised Ratio) w okresie leczenia produktem leczniczym Aprepitant 

Accord i przez 14 dni po każdorazowej 3-dniowej terapii produktem leczniczym Aprepitant Accord (patrz punkt 4.5). Jednoczesne stosowanie z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi. Podczas stosowania i w ciągu 28 dni po poda-

niu produktu leczniczego Aprepitant Accord może dojść do zmniejszenia skuteczności hormonalnych środków antykoncepcyjnych. W trakcie leczenia produktem leczniczym Aprepitant Accord oraz przez 2 miesiące po przyjęciu ostatniej 

dawki produktu leczniczego Aprepitant Accord należy stosować dodatkowo alternatywne niehormonalne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.5). Substancje pomocnicze. Produkt leczniczy Aprepitant Accord zawiera sacharozę. Pacjen-

ci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Produkt leczni-

czy Aprepitant Accord zawiera sód. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w kapsułce, to oznacza, że zasadniczo uznaje się go za ”wolny od sodu”. Działania niepożądane. Podsumowanie profi lu bezpieczeństwa. 

Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych aprepitantu określono u około 6500 dorosłych w ponad 50 badaniach klinicznych oraz u 184 pacjentów z grupy dzieci i młodzieży, w 2 głównych badaniach klinicznych. Do najczę-

ściej występujących działań niepożądanych, zgłaszanych z większą częstością u dorosłych leczonych wg schematu z aprepitantem w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących leczenie standardowe, u pacjentów otrzymujących 

chemioterapię o wysokim ryzyku wymiotów (HEC, ang. highly emetogenic chemotherapy) należały: czkawka (4,6% w porównaniu z 2,9%), zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) (2,8% w porównaniu z 1,1%), 

niestrawność (2,6% w porównaniu z 2,0%), zaparcie (2,4% w porównaniu z 2,0%), ból głowy (2,0% w porównaniu z 1,8%) i zmniejszenie łaknienia (2,0% w porównaniu z 0,5%). Najczęstszym działaniem niepożądanym, zgłaszanym 

z większą częstością u pacjentów leczonych wg schematu z aprepitantem niż u pacjentów otrzymujących leczenie standardowe, u pacjentów otrzymujących chemioterapię o umiarkowanym ryzyku wymiotów (MEC, ang. moderately 

emetogenic chemotherapy), było zmęczenie (1,4% w porównaniu z 0,9%). Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych, obserwowanych z większą częstością u dzieci i młodzieży leczonych wg schematu z aprepitantem w porów-

naniu z grupą kontrolną, u pacjentów otrzymujących przeciwnowotworową chemioterapię o ryzyku wymiotów należały czkawka (3,3% w porównaniu do 0,0%) i zaczerwienienie twarzy (1,1% w porównaniu do 0,0%). Tabelaryczny 

wykaz działań niepożądanych. W łącznej analizie danych pochodzących z badań klinicznych dotyczących stosowania HEC oraz MEC, a także danych uzyskanych w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu wykazano następujące działania 

niepożądane występujące z większą częstością u dorosłych oraz dzieci i młodzieży leczonych aprepitantem niż w grupie pacjentów otrzymujących leczenie standardowe. Kategorie częstości występowania podane w tabeli zostały usta-

lone na podstawie badań z udziałem dorosłych; częstości obserwowane w badaniach z udziałem dzieci i młodzieży były podobne lub mniejsze, chyba że wykazano inaczej w tabeli. Niektóre działania niepożądane występujące u dorosłych 

z mniejszą częstością nie były obserwowane w badaniach z udziałem dzieci i młodzieży. Częstości określane są jako:często (≥ 1/100 do < 1/10) zmniejszenie łaknienia, ból głowy, czkawka, zaparcie, niestrawność; niezbyt często (≥ 1/1000 

do < 1/100) gorączka neutropeniczna, niedokrwistość, niepokój, zawroty głowy, senność, kołatanie serca, uderzenia gorąca/zaczerwienienie twarzy, kwaśne odbijanie, nudności†, wymioty†, refl uks żołądkowo-przełykowy, ból brzucha, 

suchość jamy ustnej, wzdęcie, wysypka, trądzik.; rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) zakażenie drożdżakowe, infekcje gronkowcowe, zaburzenia funkcji poznawczych, letarg, zaburzenia smaku, zaburzenia sercowo-naczyniowe, nadmier-

ne pragnienie, dezorientacja, euforia, bradykardia, zaburzenia sercowo-naczyniowe, ból jamy ustnej i gardła, kichanie, kaszel, spływanie wydzieliny po tylnej stronie gardła, podrażnienie gardła, perforujący wrzód dwunastnicy, zapale-

nie jamy ustnej, wzdęcie brzucha, twarde stolce, zapalenie okrężnicy w przebiegu neutropenii; bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości, w tym 

reakcje anafi laktyczne. † Nudności i wymioty stanowiły parametry skuteczności w ciągu pierwszych 5 dni po leczeniu chemioterapią i zgłaszane były jako działania niepożądane dopiero po tym okresie. Opis wybranych działań niepożą-

danych. Rodzaje i częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych u dorosłych podczas wielokrotnego stosowania produktu w badaniach z zastosowaniem HEC oraz MEC, przedłużonego nawet do 6 dodatkowych cykli 

chemioterapii były na ogół podobne do tych obserwowanych w 1. cyklu. W dodatkowym badaniu klinicznym z leczoną aktywnie grupą kontrolną u 1169 dorosłych pacjentów otrzymujących aprepitant i HEC profi l działań niepożądanych 

był zasadniczo podobny do obserwowanego w innych badaniach z zastosowaniem HEC i aprepitantu. U pacjentów leczonych aprepitantem podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych (PONV, ang. postoperative nausea 

and vomiting) obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujące z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe odgłosy w jelitach, zaparcie*, upośledzenie wymowy, duszność, nie-

doczulica, bezsenność, zwężenie źrenic, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, podniedrożność*, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddech. *Zgłaszano u pacjentów przyjmujących większe dawki aprepitantu. 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ry-

zyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl 

Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa. 

Numery pozwolenia na dopuszczenie do obrotu Aprepitant Accord, 125 mg kapsułki twarde: pozwolenie nr 25259 Aprepitant Accord, 80 mg kapsułki twarde: pozwolenie nr 25258 Aprepitant Accord, 125 mg/80 mg kapsułki 

twarde: pozwolenie nr 25260 wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / data przedłu-

żenia pozwolenia. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11.04.2019. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki produktu leczniczego 11.04.2019.

Kategoria dostępności: Rp. Odpłatność: ceny zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia, www.mz.gov.pl. Cena urzędowa detaliczna: Aprepitant Accord, 125 mg/80 mg kapsułki twarde 102,00 zł. Maksymalna kwota dopłaty 

ponoszonej przez pacjenta: Aprepitant Accord, 125 mg/80 mg kapsułki twarde 3,20 zł na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 24.08.2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1.09.2020 r. Informacja medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00. Na podstawie ChPL z 11.04.2019 r.

1. Rapoport BL, Jordan K, Boice JA et al. Aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with a broad range of moderately emetogenic chemotherapies and tumor types: A randomized, 

double-blind study. Support Care Cancer. 2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19568773/ (dostęp: 09.2020).

2. Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z 24.08.2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1.09.2020 r.
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Miejsce immunoterapii  
w leczeniu nowotworów 
rejonu głowy i szyi 

Wywiad z dr. Bartoszem Spławskim, onkologiem klinicznym z Kliniki Nowotworów  
Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

W jakich sytuacjach immunoterapia jest 
wykorzystywana do leczenia nowotworów 
złośliwych rejonu głowy i szyi? 
Obecnie immunoterapia jest zarejestrowana jedynie 
dla pacjentów, u których dochodzi do nawrotu choro-
by bądź pojawiają się przerzuty odległe. W Polsce le-
ki immunokompetentne są refundowane w drugiej linii 
leczenia. Od zeszłego roku dostępny jest program le-
kowy dla pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym 
rakiem płaskonabłonkowym rejonu głowy i szyi, u któ-
rych doszło do progresji po chemioterapii z pochod-
nymi platyny. Oznacza to, że nie można w  tym pro-
gramie zastosować immunoterapii bez wcześniejszej 
chemioterapii. 

Czy w Polsce możliwe jest zastosowanie 
immunoterapii na wcześniejszym etapie 
leczenia?
Tak. Możliwością dostępu do tego typu leczenia są ba-
dania kliniczne, podczas których sprawdzana jest sku-
teczność immunoterapii na różnych etapach leczenia 
– zarówno w ramach leczenia radykalnego, to znaczy 
razem z  radiochemioterapią, jako leczenie neoadju-
wantowe przed leczeniem operacyjnym czy też lecze-
nie uzupełniające, jak i w  leczeniu choroby nawroto-
wej/przerzutowej. Jednak na razie nie mamy wyników 
tych badań klinicznych. Spodziewamy się, że będą 
dostępne za kilka lat i  dopiero wtedy będzie można 
stwierdzić, czy immunoterapia poprawia rzeczywiście 
skuteczność dotychczasowego leczenia już na wcze-
śniejszym etapie choroby niż choroba nawrotowa czy 
przerzutowa. 

Jak przebiega kwalifikacja do immunoterapii? 
Czy jest proponowana każdemu pacjentowi 
z nawrotem albo przerzutami? 
Nie. Dzieje się tak z uwagi na inny mechanizm działa-
nia leków z tej grupy niż na przykład standardowej cy-
totoksycznej chemioterapii. Dlatego stosujemy bardzo 
rygorystyczne zasady kwalifikacji, które obejmują wie-
le czynników. Pierwszym z nich jest stan sprawności 
ogólnej pacjenta. Pacjenci kwalifikowani do immuno-
terapii muszą być w dobrym stopniu sprawności, bez 

ciężkich schorzeń dodatkowych. Ponadto choroba no-
wotworowa nie może rozwijać się dynamicznie, ponie-
waż efekt działania immunoterapii jest niestety odległy, 
czyli zauważalny dopiero po jakimś czasie prowadzo-
nego leczenia – i to zarówno w odniesieniu do nowo-
tworów głowy i szyi, jak i całej gamy innych nowotwo-
rów. Najlepiej jest to udokumentowane w  czerniaku, 
w przypadku którego – jeżeli choroba szybko postę-
puje – stosowanie immunoterapii mija się z celem, po-
nieważ nie zdążymy osiągnąć efektu terapeutycznego. 

Co więc dzieje się z pacjentami, u których 
postęp choroby jest dynamiczny?
Kwalifikujemy pacjenta do chemioterapii. W następnej 
kolejności, po stwierdzeniu progresji choroby, może-
my myśleć o wdrożeniu immunoterapii, natomiast na 
pewno nie w pierwszej linii. 

Jakie jeszcze czynniki są brane pod uwagę 
podczas kwalifikacji do immunoterapii?
W przypadku nowotworów rejonu głowy i szyi niezwy-
kle istotne jest odżywienie pacjenta. Dowiedziono – 
może nie akurat w kontekście immunoterapii, ale całe-
go leczenia onkologicznego – że chory z utratą masy 
ciała powyżej 10% niestety gorzej rokuje w porówna-
niu z  chorym, który masy ciała nie utracił. Dodatko-
wo warto podkreślić, że w  przypadku immunoterapii 
nie dysponujemy jeszcze predyktorem leczenia, czyli 
możliwością oceny jakiegoś receptora czy liganda dla 
receptora, który pozwoliłby nam stwierdzić, który pa-
cjent jest lepszym kandydatem do immunoterapii. 

Czy podejmowane są w tym kierunku jakieś 
próby?
Tak. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych ba-
dań analitycy starają się określić pewien czynnik pro-
gnostyczny w kwalifikacji do leczenia. Może nim być 
ekspresja liganda dla programowanej śmierci komór-
ki, czyli PD-L1. W dotychczas przeprowadzonych ba-
daniach udowodniono, że u chorych, u których ta eks-
presja jest wysoka, odpowiedź na leczenie jest lepsza. 
Reasumując – aktualnie nie mamy czynnika, na pod-
stawie którego na etapie kwalifikacji jednoznacznie 
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moglibyśmy przewidzieć, który pacjent na pewno od-
niesie korzyść z immunoterapii. 

Jakie leki są zarejestrowane w leczeniu 
nowotworów rejony głowy i szyi?
W  leczeniu chorych z nowotworami głowy i  szyi za-
rejestrowane są dwa leki. W  pierwszej linii zareje-
strowany jest pembrolizumab. Tu rejestracja dotyczy 
zarówno monoterapii pembrolizumabem, jaki i lecze-
nia skojarzonego – pembrolizumab plus chemiotera-
pia. Mówiąc o pierwszej linii, mam na myśli sytuację, 
w  której następuje pierwszy nawrót lub przerzuty 
w narządach odległych i chory nie może być leczony 
radykalnie. Natomiast w drugiej linii, czyli po progre-
sji po chemioterapii pierwszej linii, zarejestrowane są 
dwa leki – pembrolizumab oraz nivolumab. Obydwa 
leki w  tej linii leczenia są stosowane w monoterapii. 
W  Polsce w  ramach programu lekowego dostępny 
jest tylko nivolumab. 

Jak zastosowanie immunoterapii wpływa na na 
wydłużenie życia pacjentów? 
Należy podkreślić, że obecnie trwa tak zwana era 
immunoterapii. Do niedawna w  leczeniu nowotwo-
rów rejonu głowy i  szyi dostępne były jedynie leki 
cytotoksyczne – tak zwana standardowa chemio-
terapia. Nie było możliwości zastosowania żadnej 
innej terapii. Przełom nastąpił dopiero w  momen-
cie pojawienia się leków z  grupy inhibitorów punk-
tów kontrolnych. Na przykład w  badaniu rejestra-
cyjnym nivolumabu w  drugiej linii stwierdzono, że 
przeżywalność roczna pacjentów w grupie z nivolu-
mabem wynosiła około 36% w porównaniu z grupą 
chorych otrzymujących chemioterapię, w której wy-
nosiła o 20% mniej. Mediana przeżycia całkowitego 
w grupie „eksperymentalnej” wynosiła 7,5 miesiąca, 
versus około 5 dla grupy otrzymującej chemiotera-
pię, czyli też wydłużyła się mediana okresu przeży-
cia. Podczas kongresu ASCO 2020 zaprezentowano 
niemieckie badanie, w  którym oceniano skutecz-
ność oraz bezpieczeństwo nivolumabu u pacjentów 
z rakami rejonu głowy i szyi. Okazało się, że wyniki 
były jeszcze lepsze niż w badaniu rejestracyjnym te-
go leku – mediana przeżycia całkowitego u pacjen-
tów leczonych nivolumabem sięgnęła 10 miesięcy. 

Czyli to już 50-procentowy wzrost.
Tak. W porównaniu z 5 miesiącami z badania rejestra-
cyjnego i w zestawieniu ze skutecznością standardo-
wej chemioterapii to faktycznie jest dwukrotność tej 
wartości. nivolumab wydłuża okres przeżycia, jednak 
nie wpływa na czas do progresji choroby. Oczywiście 
w badaniu biorą udział grupy kilkuset pacjentów. Gdy-
by przeanalizować dane zebrane na szerszej grupie 
pacjentów, dopiero mielibyśmy rzeczywisty wpływ da-
nego leku na przeżycie chorych w określonym wska-
zaniu. Niemniej wyniki dotychczasowych badań dają 
nadzieję i szansę na skuteczniejsze leczenie. Z jakim 

skutkiem odległym, trudno powiedzieć. Dopiero za kil-
ka lat się o tym przekonamy. 

Od kiedy w Polsce immunoterapia jest 
dostępna dla pacjentów z nowotworami rejonu 
głowy i szyi?
Od września 2019 roku, więc zaokrąglając od roku. 
Wtedy refundacją został objęty właśnie nivolumab 
w drugiej linii leczenia. Grupa pacjentów do potencjal-
nej analizy – czy to analizy przeżycia, czy też skutecz-
ności – na razie jest niewielka. Myślę, że dopiero za 
2–3 lata będzie można więcej wywnioskować na pod-
stawie własnych doświadczeń. 

Czy można określić, jakiej liczby chorych 
dotyczą nawroty i u ilu pacjentów będzie 
można zastosować immunoterapię? 
Takie szacunki były robione i wynikało z nich, że około 
150–200 pacjentów rocznie w Polsce może się kwalifi-
kować do immunoterapii w drugiej linii, czyli w ramach 
programu lekowego. Niestety nie jest to duża liczba. 
Wiąże się to w  głównej mierze z  faktem, że chorzy 
z nowotworami rejonu głowy i szyi są to chorzy spe-
cyficzni. Niestety bardzo często wyniszczeni i niedoży-
wieni, więc nie spełniają kryteriów włączenia do pro-
gramu lekowego i  nie ma możliwości zastosowania 
u nich immunoterapii.

Czy u pacjentów leczonych z powodu 
nowotworów rejonu głowy i szyi występują 
szczególne rodzaje toksyczności?
Nie. Generalnie profil toksyczności nie jest zależny od 
rodzaju nowotworu i jego lokalizacji. Jest on związany 
z działaniem ogólnoustrojowym samego leku. 

Czy w przypadku chorych na nowotwory 
rejonu głowy i szyi pojawiają się sugestie, że 
inne terapie – na przykład napromienianie 
stereotaktyczne – uwrażliwiają pacjenta na 
immunoterapię? 
Nie, ale być może dlatego, że w badaniu rejestracyj-
nym dla nivolumabu nie było to sprawdzane. To, czy 
i  w  jaki sposób inne terapie – w  tym radioterapia – 
wpływają na skuteczność immunoterapii, będzie wia-
domo po publikacji danych z badań, w których oce-
niana jest skuteczność nivolumabu, pembrolizumabu 
czy innych leków na etapie leczenia radykalnego. Bo 
to wtedy właśnie stosowana jest radioterapia bądź 
radiochemioterapia w  połączeniu z  immunoterapią. 
Czy dodanie immunoterapii w jakimś stopniu popra-
wi skuteczność standardowego leczenia, okaże się 
w przyszłości. 

Czy we wszystkich ośrodkach onkologicznych 
pacjenci z nowotworami rejonu głowy i szyi 
mają dostęp do immunoterapii? 
W Polsce jest chyba 29 ośrodków, w których może 
być prowadzona immunoterapia w  ramach progra-
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mu lekowego. Liczba ich jest więc ograniczona, ale 
wydaje się wystarczająca, szczególnie biorąc pod 
uwagę fakt, że nowotwory rejonu głowy i  szyi sta-
nowią około 4% wszystkich nowotworów złośliwych. 
Nie ma sensu rozbijać tego na dużą sieć mniejszych 
oddziałów czy szpitali, gdzie będzie trafiał jeden, 
dwóch pacjentów w ciągu roku. 

Czy w związku z tym do warszawskiego 
centrum onkologii – jednego z największych 
w Polsce – trafia większa liczba pacjentów? 
W przeciągu tego roku – czyli od momentu rejestra-
cji nivolumabu – w naszym ośrodku immunoterapię 
w ramach programu lekowego otrzymało kilkudzie-
sięciu pacjentów. Myślę, że takie ośrodki jak nasz 
czy oddział w Gliwicach skupiają ich większość. 

Jak wyniszczenie wpływa na toksyczność 
immunoterapii?
Jednoznacznie na to pytanie nie odpowiem. Nato-
miast wiadomym jest, że jeżeli pacjent nie jest do-
brze odżywiony, stracił na masie ciała przed lecze-
niem, to po pierwsze, odpowiedź na leczenie będzie 
gorsza, a po drugie, toksyczność terapii – związana 
z każdym jej rodzajem – będzie bardziej wyrażona, 
a przebieg powikłań może być bardziej gwałtowny.

Czyli obecnie leki immunokompetentne 
są wykorzystywane jedynie w leczeniu 
paliatywnym? Czy jednak zdarzają się 
przypadki wyleczenia? 
Kolejny raz muszę podkreślić, że mamy zbyt ma-
ło własnych danych na ten temat, bo minął dopie-
ro rok od wprowadzenia programu lekowego. Na-
tomiast na przykładzie badania rejestracyjnego 
mogę stwierdzić, że tak zwane całkowite odpowie-
dzi, które można traktować jako wyleczenie, stano-
wią kilka przypadków na kilkaset. Pojawia się jed-
nak pytanie, czy jest to faktyczne wyleczenie. To, że 
nowotwór jest niewidoczny w  badaniu obrazowym 
– najczęściej tomografii komputerowej – nie zawsze 
świadczy o wyleczeniu. Dane na ten temat pojawią 
się dopiero za kilka lat. Na razie liczymy się z  tym, 
że u tych chorych po jakimś czasie dochodzi do na-
wrotu lub progresji. 

U zdecydowanej większości chorych będzie to 
jednak leczenie paliatywne.
Tak. Jeżeli do nawrotu choroby dochodzi po za-
kończeniu leczenia radykalnego, czyli po leczeniu 
operacyjnym czy po radiochemioterapii, to w więk-
szości przypadków – myślę, że dotyczy to powyżej 
90% z nich – mówimy już niestety o leczeniu palia-
tywnym, które nie daje możliwości wyleczenia. Je-
go celem natomiast jest wydłużenie okresu przeży-
cia, poprawa jakości życia, zniwelowanie objawów 
związanych z chorobą czy zmniejszenie rozległości 
choroby. 

W jakim kierunku zmierza rozwój immunoterapii 
w przypadku chorych z nowotworami rejonu 
głowy i szyi? 
Obecnie dąży się do tego, by stwierdzić, na jakim etapie 
choroby immunoterapia przyniesie największą korzyść 
oraz czy połączenie jej z innymi metodami leczenia, m.in. 
radiochemioterapią czy z  leczeniem operacyjnym i  ra-
dioterapią już na etapie leczenia radykalnego, ma sens. 
Trzeba przecież pamiętać, że włączenie do terapii nowe-
go leku wiąże się z  dodatkową toksycznością. Odpo-
wiedź na to pytanie będzie możliwa dopiero za kilka lat. 

…jednak wyniki obecnie dostępnych badań są 
obiecujące.
Tak i to oznacza, że immunoterapia na pewno będzie 
miała swoje miejsce w leczeniu nowotworów – również 
rejonu głowy i szyi. Póki co jednak trudno jednoznacz-
nie powiedzieć, jakie miejsce immunoterapia w  tym 
leczeniu zajmie. Możliwe, że leki z  grupy inhibitorów 
punktów kontrolnych będą włączane na różnych eta-
pach – zarówno leczenia radykalnego, jaki i  później, 
w czasie nawrotu czy progresji choroby. 

Czy w związku z tym badania przeprowadzane 
na świecie jakkolwiek wskazują na skuteczność 
immunoterapii w leczeniu radykalnym 
nowotworów rejonu głowy i szyi? 
Jeszcze nie ma wyników. Zresztą my też w tych bada-
niach bierzemy udział. Jesteśmy więc na bieżąco z in-
formacjami na temat immunoterapii. Tym bardziej, że 
to jest historia ostatnich pięciu lat. 

Czy istnieje jakikolwiek czynnik, który 
mógłby podpowiedzieć, u którego pacjenta 
immunoterapia byłaby bardziej skuteczna?
Jeden z  czynników, który jest badany, to ekspresja 
PDL1, czyli ekspresja liganda dla receptora programo-
wanej śmierci komórki typu pierwszego. Badanie reje-
stracyjne dla pembrolizumabu wykazało między inny-
mi, że u chorych, u których ta ekspresja jest wyższa, 
lepsza jest też odpowiedź na zastosowanie leku. Z ko-
lei wiemy też, że w przypadku nivolumabu zastosowa-
nego w drugiej linii leczenia skuteczność leczenia nie 
zależy od nasilenia ekspresji PD-L1. Dlatego trudno 
jeszcze jednoznacznie określić grupę pacjentów, która 
w największym stopniu skorzystałaby z immunoterapii. 

Jak Polska wypada na tle innych krajów pod 
względem dostępności do immunoterapii 
w leczeniu nowotworów rejonu głowy i szyi?
Myślę, że dość dobrze. Poza pembrolizumabem w pierw-
szej linii, mamy możliwość stosowania nivolumabu. Po-
nadto mamy dostęp do leczenia ukierunkowanego mo-
lekularnie w postaci cetuksymabu – zarówno w chorobie 
lokalnie zaawansowanej, jak i w pierwszej linii u pacjen-
tów z nawrotem choroby lub przerzutami odległymi. 

Rozmawiała Dorota Malinowska



14terapia

Opieka nad skórą  
po naświetlaniu 

mgr Sylwia Rogowska – specjalista leczenia ran i opieki paliatywnej 
mgr farmacji Marzena Korbecka-Paczkowska 

W
  leczeniu nowotworów złośliwych za 
pomocą radioterapii nastąpił wielki po-
stęp związany z precyzyjnym dopaso-

waniem wiązki promieniowania do tkanek cho-
rych i  jednoczesną osłoną tkanek zdrowych. 
Jednak nadal trudno jest uniknąć popromien-
nego zapalenia skóry. Skala problemu zale-
ży głównie od miejsca napromieniania, a  tak-
że dawek promieniowania jonizującego, które 
prowadzi do skóry w  miejscu napromieniowa-
nym. Warunkuje to powstanie odczynu ostrego 
(wczesnego) naskórka. Skóra właściwa reaguje 
odczynem późnym.

Nawet do 90% pacjentów poddawanych ra-
dioterapii, zależnie od dawki, odczuwa wczesne 
objawy manifestujące się na skórze. Zwykle re-
akcje te występują w ciągu 1–4 tygodni od mo-
mentu rozpoczęcia radioterapii, utrzymują się 
podczas leczenia i  mogą występować jeszcze 
2–4 tygodnie po zakończeniu terapii. Zaburze-
nia te określane są jako popromienne zapalenie 
skóry (ang. radiodermatitis).

OBJAWY SKÓRNE
Objawami popromiennego zapalenia skóry są: 
podrażnienie, wysuszenie, złuszczenie i  pęk-
nięcia naskórka, co może prowadzić do nad-
każeń bakteryjnych i/lub grzybiczych, a  tak-
że obrzęków, owrzodzeń, którym towarzyszy 
ból. W  przebiegu radioterapii na skórze poja-
wia się najpierw rumień, potem rumień ze złusz-
czaniem, następnie dochodzi do pękania skóry 
i krwawienia. Bardzo często w miejscu naświe-
tlania występują owrzodzenia.

Obraz zmian skórnych pacjentów nie jest 
przewidywalny i  oczywisty. Połączenie terapii 
anty-EGFR z napromienianiem powoduje szyb-
sze pojawianie się np. mokrych strupów i szyb-

sze ich sączenie, szybciej też postępuje proces 
martwicy naskórka. Dlatego potrzebne są bły-
skawiczne reakcje profesjonalnego personelu, 
który będzie dysponował wiedzą o produktach, 
które mogą wspomóc postępowanie z  raną. 
W poniższym opracowaniu zostały przedstawio-
ne produkty, które spełniają swoją rolę w zależ-
ności od stopnia uszkodzeń skóry po naświe-
tleniu. 

MYCIE
Przede wszystkim należy myć miejsca podda-

ne naświetlaniu. Mycie jest ważne, co podkre-
ślają zalecenia europejskich i  amerykańskich 
towarzystw dermatologicznych. Ze skóry trzeba 
codziennie zdejmować brud, martwe fragmenty 
naskórka, zarówno przy skórze nienaruszonej, 
jak i przy tej naruszonej poprzez naświetlanie.

Zalecane jest mycie pod prysznicem z  uży-
ciem delikatnych środków myjących o  neutral-
nym pH, z  dodatkiem allantoiny, bez zawarto-
ści barwników i dodatków zapachowych. Mycie 
miejsca naświetlonego bez użycia wody można 
przeprowadzić np. pianką Esemtan.

W przypadku mycia skóry ze zmianami w po-
staci pęknięcia naskórka czy pierwszymi ob-
jawami suchego lub mokrego złuszczania na-
skórka warto wybrać produkt, który oprócz 
spełnienia opisanych kryteriów, będzie jesz-
cze zwierał łagodną substancję o działaniu an-
tybakteryjnym – oktenidynę (np. Octenilin płyn, 
Octenisan płyn myjący do ciała), ponieważ skó-
ra taka staje się podatna na nadkażenia. 

PIELĘGNACJA
Skóra poddawana napromienianiu wymaga 
również nawilżenia, natłuszczenia i regeneracji. 
W  ostatnim czasie na rynku pojawił się krem, 
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Niezastąpiona pomoc po zabiegach 

radioterapii!
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który spełnia wszystkie wspomniane potrzeby 
– regeneruje dzięki zawartości pantenolu, dzia-
ła przeciwzapalnie za sprawą bisabololu, nawil-
ża, natłuszcza i  chroni skórę dzięki zawartości 
wazeliny i  co najważniejsze, zawiera substan-
cję o właściwościach antybakteryjnych – okteni-
dynę. Preparat dostępny pod nazwą handlową 
Octenicare. 

SKÓRA ZE ZMIANAMI
Kiedy skóra jest w fazie wilgotnego złuszczania, 
pojawiają się na niej miejsca sączące, owrzo-
dzenia miejscowe, powstaje biofilm i nadkaże-
nia. Wtedy należy oczyścić ją specjalnym de-
likatnym, sterylnym płynem o  lekko kwaśnym 
ph. Dodatkowa zawartość surfaktantu (ethylo-
heksylogliceryny) zwiększa siłę czyszczenia po-
przez zmniejszenie napięcia powierzchniowego 
i  tym samym ułatwia usuwanie biofilmu. Z  ko-
lei zawartość substancji przeciwdrobnoustrojo-
wej, jaką jest oktenidyna (skuteczność okteni-
dyny jest potwierdzona badaniami), w czasie 1 
min zabezpiecza skórę przed działaniem bakte-
rii gram-ujemnych i dodatnich, a także grzybów 
i dermatofitów.

Po wysuszeniu skóry miejsca wokół zmian na-
leży dodatkowo oczyścić i nawilżyć, zwiększyć 
komfort pacjenta. W tym celu stosujemy Octeni-
lin żel. Jest to opatrunek w żelu, który możemy 
nałożyć na ranę, miejsce podrażnione – także 
bez opatrunku okluzyjnego. Preparat zawie-
ra hydroksyetylocelulozę i  oktenidynę. W  celu 
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wchłonięcia wysięku z  miejsc owrzodzenia lub 
zabezpieczenia dodatkowego rany należy do-
datkowo zastosować obojętne opatrunki siatko-
we, np. Jelonet, Urgotul, lub opatrunki chłonne 
bez przylepiania, np. Aquacel Foam Lite.

Z owrzodzeniami z punktami martwiczego sil-
nego wysięku i  zakażeniem postępujemy jak 
w ranach przewlekłych i nowotworowych.

 

OPIS PRZYPADKU 
Zdjęcie 1. 
Pacjent po radioterapii
Z  uwagi na złuszczanie naskórka, lokalne są-
czenia, odczuwanie ciągnięcia skóry, miejsc 
z  widocznym nadkażeniem zastosowano 
oczyszczenie rany i skóry przeprowadzone pły-
nem o ph kwaśnym z surfaktantem – Octenilin 
płyn. Następnie zastosowano opatrunek w żelu 
z zawartością oktenidyny – Octenilin żel, użyto 
opatrunku Urgotull.

Opatrunki zmieniono codziennie przez 2 tygodnie.

Zdjęcie 2. 
Pacjent po dwóch tygodniach 
W następnym kroku zastosowano krem regen-
rująco-nawilżajacy z  zawartoscią oktenidy-
ny – Octenicare. Pacjent odczuł zdecydowa-
nie mniejszy ból, miejsca nadkażenia zostały 
wyleczone. Skóra wymaga dalszej regenracji 
i pielegnacji.

Literatura dostępna u autora. 

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2
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Miejsce immunoterapii  
w leczeniu raka płuc

Rozmowa z prof. n. dr hab. med. Dariuszem Kowalskim, Prezesem Polskiej Grupy  
Raka Płuca, Kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca  
i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

Jaka jest rola immunoterapii w leczeniu nowotworów 
płuc?
Zacznę od tego, że już w ubiegłym roku Amerykańskie To-
warzystwo Onkologii Klinicznej uznało immunoterapię za 
„terapię przełomową” w  leczeniu raka niedrobnokomórko-
wego płuca – być może nawet raka drobnokomórkowego 
płuc – czerniaków i  wielu nowotworów w  innych lokaliza-
cjach narządowych. Stało się tak po pierwsze, dlatego, że 
jest to nowa klasa leków, których wcześniej nie było. Po dru-
gie, nie są to leki ściśle przeciwnowotworowe, ale powodu-
jące reaktywację układu immunologicznego organizmu pa-
cjenta. Wcześniej układ ten był niewydolny – albo nie widział 
komórek nowotworowych, albo ich nie rozpoznawał, albo 
też nie potrafił efektywnie niszczyć. Natomiast dzięki lekom 
immunokompetentnym układ odpornościowy jest w stanie 
dostrzec, zidentyfikować i zniszczyć komórki nowotworowe.

Na czym polega mechanizm tego rozpoznawania?
Generalnie w leczeniu efektywne są limfocyty T. Natomiast 
komórki nowotworowe wydzielają szereg różnego rodzaju 
substancji, które powodują dezaktywację układu immuno-
logicznego. Jednym z przełomowych odkryć była identyfi-
kacja receptora, który nazywa się CTLA-4. Drugim – jeszcze 
ważniejszym, jest receptor PD-1, który jest receptorem pro-
gramowanej śmierci typu pierwszego, znajdującym się na 
limfocytach. Jego aktywacja przez odpowiedni ligand po-
woduje wyhamowanie odpowiedzi immunologicznej, czego 
efektem jest namnażanie komórek nowotworowych. Jeśli 
więc zablokujemy ten receptor, układ immunologiczny widzi 
„obcego” i zaczyna działać. Tego właśnie dotyczył przełom.

Jaka jest możliwość zastosowania terapii 
immunologicznej w leczeniu raka płuca?
Obecnie mamy dwie możliwości stosowania leków z  tak 
zwanej klasy leków immunokompetentnych, czyli wyka-
zujących kompetencje do układu immunologicznego. Po 
pierwsze, możemy je stosować jako element leczenia ra-
dykalnego. W  tym przypadku mamy kolejny przełom, bo-
wiem 30% raków niedrobnokomórkowych występuje w sta-
dium zaawansowania miejscowego (nieprzerzutowego), ale 
nie kwalifikującym się do operacji. Dotychczas jako leczenie 
radykalne chorym tym proponowaliśmy wyłączną radioche-
mioterapię. 

Na ile była to skuteczna terapia?
Odsetek wyleczeń wieloletnich był lepszy niż po samej ra-
dioterapii, ale dla nas nadal niezadowalający, bo sięgał 20–
25%. Wszystkie próby, które w ostatnim dziesięcioleciu były 
prowadzone, zmierzające do zintensyfikowania radioche-
mioterapii – podawanie innego cytostatyku, podawanie le-
ków antyangiogennych lub molekularnie ukierunkowanych – 
zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero badanie PACIFIC 
wyznaczyło nowy kierunek w  leczeniu niedrobnokomórko-
wego raka płuca w stadium zaawansowania miejscowego.

Na czym polegało to badanie?
Chorych, którzy dostawali jednoczasową chemioterapię 
– czyli standard – przydzielano losowo do dwóch grup. 
W pierwszej pacjenci przez rok dostawali wlewy z placebo, 
a w drugiej – również przez rok – lek immunokompetent-
ny, który nazywa się durwalumab, jako leczenie konsolidują-
ce. Okazało się, że w drugim przypadku jest to genialne po-
stępowanie, bo spowodowało trzykrotne wydłużenie czasu 
wolnego od progresji i znamienne wydłużenie całkowitego 
czasu przeżycia. Dzięki temu uzyskaliśmy możliwość imple-
mentacji leku immunokompetentnego do leczenia radykal-
nego, dzięki któremu zwiększał się odsetek wyleczeń trwa-
łych. Przy czym wyleczenie trwałe oznacza, że chory wraca 
do pracy i normalnie funkcjonuje – tak jak po operacji.

Jaka jest druga możliwość zastosowania leków 
immunologicznych?
Chodzi o zastosowanie tej grupy leków w  leczeniu palia-
tywnym, kiedy wiemy, że chorego nie wyleczymy, ale ma-
my szansę poprawić jakość jego życia i  znamiennie wy-
dłużyć czas przeżycia. Dotąd tym chorym mieliśmy do 
zaproponowania jedynie klasyczną chemioterapię, dzię-
ki której potrafiliśmy wydłużyć ich czas życia o około 6–8 
miesięcy wobec chorych nieleczonych. Natomiast znając 
wyniki badań – na przykład KEYNOTE-024, w którym po-
równano skuteczność leczenia chemioterapią wobec im-
munoterapii – wiemy, że średni czas przeżycia chorych jest 
ponad dwukrotnie dłuższy i  wynosi trzydzieści miesięcy 
wobec czternastu. W badaniu tym stosowano przeciwcia-
ło monoklonalne anty-PD-1, czyli pembrolizumab w popu-
lacji, przy czym odsetek komórek nowotworowych >50% 
prezentował ekspresję PD-L1. Efekt tego leczenia jest więc 
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ogromnym sukcesem, tym bardziej że chorym nie podaje-
my cytostatyków.

…które powodują szereg skutków ubocznych.
Tak, chorzy nie mają dzięki temu nudności, wymiotów, bie-
gunek, utraty owłosienia, infekcji na skutek obniżonej odpor-
ności i tak dalej, i tak dalej. Leki immunokompetentne są du-
żo lepiej tolerowane. Dlatego w tym przypadku możemy nimi 
zastąpić klasyczną chemioterapię. W Polsce mamy również 
dostępne dwa kolejne leki do drugiej linii leczenia. Gdy cho-
ry nie odpowiada na klasyczną chemioterapię, możemy mu 
podawać albo niwolumab, który jest przeciwciałem monoklo-
nalnym anty PD-1, albo atezolizumab, który jest przeciwcia-
łem anty PD-L1 – wówczas wyniki są również spektakularne.

Czy chorym podaje się tylko ten lek i nie stosuje 
żadnego dodatkowego leczenia – na przykład 
napromieniania stereotaktycznego? 
W tej chwili mówimy o zarejestrowanych wskazaniach i moż-
liwościach terapeutycznych. Badania kliniczne dotyczące 
nowych konfiguracji leków – kojarzenia ich ze sobą, z che-
mioterapią czy z radioterapią – cały czas trwają. Na przykład 
obecnie czekamy na decyzję refundacyjną NFZ-u dotyczą-
cą połączenia immunoterapii z chemioterapią. Bo już wiemy, 
że jest ono skuteczniejsze niż sama chemioterapia, w przy-
padku gdy odsetek komórek nowotworowych z ekspresją 
PD-L1 jest mniejszy niż 50%. Mamy już pozytywną opinię 
AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfika-
cji), ale czekamy na status refundacyjny, mając olbrzymią 
nadzieję, że decyzja będzie pozytywna. Natomiast odpo-
wiadając już bezpośrednio na pytanie o  możliwości koja-
rzenia immunoterapii z radioterapią – na pewno jest coś na 
rzeczy. Zresztą dotyczą tego wyniki badania PACIFIC, które 
potwierdzają skuteczność radiochemioterapii. Natomiast le-
czenie stereotaktyczne po pierwsze, jest dedykowane jako 
radykalne chorym, u których nie można przeprowadzić ra-
dykalnego zabiegu operacyjnego, a stopień zaawansowa-
nia choroby jest bardzo niski. Skuteczność takiego postę-
powania potwierdza badanie kliniczne. Po drugie, możemy 
napromieniać stereotaktycznie określone jednostki przerzu-
towe (w  ośrodkowym układzie nerwowym, nadnerczach, 
wątrobie). W chwili obecnej prowadzimy badanie kliniczne 
oceniające skuteczność takiego postępowania w skojarze-
niu z immunoterapią.

Co jeszcze jest brane pod uwagę przy kwalifikacji 
chorego do immunoterapii?
Przede wszystkim typ histopatologiczny nowotworu. Jeże-
li jest to rak gruczołowy – typ raka niepłaskonabłonkowego 
– to mamy do czynienia z różnymi zaburzeniami molekular-
nymi, które z  powodzeniem możemy leczyć lekami ukie-
runkowanymi molekularnie. Chorym zlecamy badania, aby 
zidentyfikować określone zaburzenia molekularne, i w przy-
padku ich identyfikacji możemy stosować leki z dziedziny 
medycyny personalizowanej. Natomiast gdy w wykonanym 
badaniu nie stwierdzamy obecności zaburzeń w  genach 
EGFR, ALK i ROS-1, oznaczamy im status ekspresji liganda 
dla receptora programowanej śmierci typu pierwszego, czyli 

status ekspresji PD-L1. W przypadku gdy mamy do czynie-
nia z nowotworem mającym 50% i więcej komórek z PD-L1, 
immunoterapia pembrolizumabem w monoterapii całkowi-
cie wystarcza. Natomiast jeżeli ten procent jest niższy, wte-
dy łączymy immunoterapię z  chemioterapią. Jeżeli status 
ekspresji PD-L1 jest całkowicie negatywny, chory otrzyma 
samodzielną chemioterapię. Z kolei w  raku płaskonabłon-
kowym tych zaburzeń molekularnych nie badamy, od razu 
oznaczamy status ekspresji PD-L1.

Jak wygląda schemat podawania immunoterapii?
To są przeciwciała monoklonalne, tak więc podaje się je do-
żylnie. Wlewy są krótkotrwałe – około 30minutowe – i poda-
wane ambulatoryjnie. Chory nie wymaga hospitalizacji wie-
lodniowej. Przed podaniem leku sprawdzane są jego wyniki 
badań, rozpisywane jest leczenie w ramach tak zwanej pro-
cedury jednodniowej, po czym chory przychodzi do klini-
ki i ma podłączany określony wlew. Po nim od razu może 
wyjść do domu.
Co może chorego zdyskwalifikować do podania 
kolejnego wlewu immunoterapii?
Różnego rodzaju czynniki. Proszę pamiętać, że immunote-
rapia, pomimo tego, że jest bardzo efektywna i  jest dużo 
lepiej tolerowana niż chemioterapia, nadal jest leczeniem. 
Pacjentowi podawane są obce cząstki, które mają określo-
ny profil toksyczności. Z reguły toksyczność wynika z nad-
miernego pobudzenia układu immunologicznego. Dlate-
go każdego chorego należy cały czas monitorować. Jeżeli 
wystąpi u niego toksyczność – na przykład zapalenie au-
toimmunologiczne tarczycy, przewodu pokarmowego, płuc 
– precyzyjnie określany jest jej stopień i podejmowane są 
odpowiednie działania. Niestety czasem konieczne jest 
przerwanie i odroczenie leczenia, a nawet jego zakończe-
nie. Z  tym że odsetek działań niepożądanych, które zmu-
szają nas do przerwania leczenia, jest niski – poniżej 10%. 
Oczywiście w każdym przypadku wdrażane jest odpowied-
nie postępowanie przeciw objawom niepożądanym.

Jakie jeszcze skutki uboczne mogą wystąpić u pacjenta 
– oprócz wspomnianych?
Są to autoimmunologiczne zapalenia narządowe. Jeże-
li u  chorego wystąpi autoimmunologiczne zapalenie jelit, 
to przede wszystkim pojawi się u niego biegunka – więcej 
niż 6 stolców na dobę – chory musi natychmiast się zgłosić 
do szpitala, gdzie wdrażane jest odpowiednie postępowa-
nie. W przypadku zaburzeń tarczycowych z reguły mamy do 
czynienia z niedoczynnością tarczycy, którą monitorujemy, 
oznaczając hormony tarczycowe i TSH. Jeżeli chory ma au-
toimmunologiczne zapalenie płuc i przychodzi do nas z go-
rączką, kaszlem, wykonujemy szybką diagnostykę, wyklu-
czamy inne tło objawów i odpowiednio go leczymy. Ponadto 
u pacjentów mogą wystąpić autoimmunologiczne zapalenia 
innych – właściwie wszystkich – narządów, w tym nerek, wą-
troby, trzustki itp. Czasem – choć rzadko – zdarzają się po-
wikłania skórne. Natomiast bezsprzecznie najcięższe są po-
wikłania kardiologiczne – sercowo-naczyniowe. Jest ich na 
szczęście bardzo mało, ale jeśli wystąpią, mają bardzo cięż-
ki przebieg i niestety mogą skończyć się śmiercią pacjenta.
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JEDYNY FILGRASTYM 

W OPAKOWANIU             AMPUŁKO-STRZYKAWEK
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Osłona igły

– zabezpieczenie przed zakłuciem2

Do 15 dni stabilności
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do dezynfekcji2

1. Jedyny wśród fi lgrastymów dostępnych w obrocie w Polsce 7 PFS (na podstawie PEX 07/2020).
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Accofi l (fi lgrastym) 30 mln j./0,5 ml, Accofi l 48 mln j./0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji w ampułko-strzykawce. Każdy ml roztworu zawiera odpowiednio: 60 milionów jednostek (mln j.) (co odpowiada 600 mikrogramom [μg]) fi lgrastymu / 96 milionów jednostek (mln j.) (co odpowiada 960 mikrogramom [μg]) fi lgrastymu. Każda 
ampułko-strzykawka zawiera odpowiednio: 30 mln j. (co odpowiada 300 mikrogramom fi lgrastymu w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) / 48 mln j. (co odpowiada 480 mikrogramom fi lgrastymu w 0,5 ml roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). Wskazania do stosowania. Accofi l jest wskazany w celu skrócenia czasu trwania neutropenii 
i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloabla-
cyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Accofi l są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi. Accofi l jest wskazany do stosowania w celu mobilizacji komórek progenitoro-
wych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC). U dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofi li (ANC) ≤0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie, długotrwałe podawanie produktu leczniczego Accofi l jest wskazane w celu 
zwiększenia liczby neutrofi li i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem. Accofi l jest wskazany w leczeniu przewlekłej neutropenii (ANC ≤1,0 x 109l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii. 
Dawkowanie i sposób podawania. Leczenie produktem leczniczym Accofi l należy stosować wyłącznie we współpracy ze specjalistycznym ośrodkiem onkologicznym, posiadającym doświadczenie w leczeniu czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (ang. granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) oraz w leczeniu zaburzeń hematologicznych 
i wyposażonym w odpowiedni sprzęt diagnostyczny. Zabiegi mobilizacji i aferezy należy przeprowadzać we współpracy z ośrodkiem onkologiczno-hematologicznym, posiadającym odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie oraz wyposażonym w sprzęt do prawidłowego monitorowania krwiotwórczych komórek progenitorowych. Dawkowanie. 
Chemioterapia lekami cytotoksycznymi. Zalecana dawka fi lgrastymu wynosi 0,5 mln j./kg mc./dobę (5 mikrogramów/kg mc./dobę). Pierwszej dawki produktu leczniczego Accofi l nie należy podawać przed upływem 24 godzin od chemioterapii cytotoksycznej. W randomizowanych badaniach klinicznych substancję stosowano podskórnie w dawce 
230 mikrogramów/m2/dobę (4,0 do 8,4 mikrograma/kg/dobę). Filgrastym należy podawać codziennie, aż do ustąpienia przewidywanego nadiru neutrofi li oraz powrotu ich liczby do wartości prawidłowych. Po chemioterapii stosowanej w leczeniu guzów litych, chłoniaków i białaczek limfatycznych przewiduje się, że czas trwania leczenia spełniający 
wymienione wyżej kryteria wyniesie do 14 dni. Po indukcji i konsolidacji leczenia ostrej białaczki szpikowej czas trwania leczenia może być znacznie dłuższy (do 38 dni) w zależności od rodzaju, dawki i schematu chemioterapii cytotoksycznej. U pacjentów otrzymujących chemioterapię cytotoksyczną, zazwyczaj 1 do 2 dni po rozpoczęciu leczenia fi lgra-
stymem występuje przemijające zwiększenie liczby neutrofi li. Jednak aby uzyskać trwałą reakcję kliniczną, nie należy przerywać podawania fi lgrastymu przed ustąpieniem przewidywanego nadiru i powrotem liczby neutrofi li do wartości prawidłowych. Przedwczesne przerwanie leczenia fi lgrastymem przed osiągnięciem spodziewanego nadiru neu-
trofi li nie jest zalecane. Pacjenci otrzymujący leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczepienie szpiku. Zalecana dawka początkowa fi lgrastymu wynosi 1,0 mln j./kg mc./dobę (10 mikrogramów/kg mc./dobę). Pierwszą dawkę fi lgrastymu należy podawać co najmniej 24 godziny po chemioterapii cytotoksycznej i co najmniej 24 godziny po infuzji 
szpiku kostnego. Po ustąpieniu nadiru neutrofi li dobową dawkę fi lgrastymu należy dostosować w zależności od zmian liczby neutrofi li według następującego schematu: Liczba neutrofi li: >1,0 x 109/L przez 3 kolejne dni, należy: zmniejszyć do 0,5 mln j. /kg mc./dobę (5 μg/kg mc./dobę), następnie, jeśli ANC pozostaje >1,0 x 109/L przez następne 3 ko-
lejne dni należy przerwać podawanie fi lgrastymu; jeśli ANC zmniejszy się do <1,0 x 109/L w okresie leczenia, dawkę fi lgrastymu należy ponownie zwiększyć zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami (ANC – bezwzględna liczba neurofi li). Stosowanie w celu mobilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, 
PBPC) u pacjentów poddawanych leczeniu mielosupresyjnemu lub mieloablacyjnemu przed przeszczepem autologicznych komórek PBPC. Zalecana dawka fi lgrastymu w celu mobilizacji PBPC, gdy lek stosowany jest w monoterapii, wynosi 1,0 mln j./kg mc./dobę (10 μg/kg mc./dobę) przez 5-7 kolejnych dni. Czas wykonania leukaferez: 1 lub 2 zabiegi 
leukaferezy w 5. i 6. dniu, są często wystarczające. W innych sytuacjach konieczne może być wykonanie dodatkowych zabiegów leukaferezy. Podawanie fi lgrastymu należy kontynuować aż do ostatniej leukaferezy. Zalecana dawka fi lgrastymu w mobilizacji PBPC po chemioterapii mielosupresyjnej wynosi 0,5 mln j./kg mc./dobę (5 μg/kg mc./dobę), poda-
wana codziennie począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu chemioterapii, aż do ustąpienia przewidywanego nadiru neutrofi li oraz powrotu ich liczby do wartości prawidłowych. Leukaferezę należy przeprowadzić w okresie, gdy ANC zwiększa się z <0,5 x 109/L do >5,0 x 109/L. U pacjentów, którzy nie byli w przeszłości poddani intensywnej chemiote-
rapii, jednorazowa leukafereza jest często wystarczająca. W innych sytuacjach zaleca się wykonanie dodatkowych zabiegów leukaferezy. Stosowanie w mobilizacji PBPCs u zdrowych dawców przed allogenicznym przeszczepem PBPC. W celu mobilizacji PBPC u zdrowych dawców fi lgrastym należy podawać w dawce 1,0 mln j./kg mc./dobę (10 μg/kg mc./dobę) 
przez 4-5 kolejnych dni. Leukaferezę należy rozpocząć w 5. dniu i kontynuować do 6. dnia, jeśli jest to konieczne, tak aby możliwe było pobranie 4 x 106 komórek CD34+/kg masy ciała biorcy. Pacjenci z ciężką przewlekłą neutropenią (ang. severe chronic neutropenia, SCN). Neutropenia wrodzona: zalecana dawka początkowa wynosi 1,2 mln j./kg mc./dobę 
(12 μg/kg mc./dobę) jako dawka pojedyncza lub dawki podzielone. Neutropenia idiopatyczna lub cykliczna: zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mln j./kg mc./dobę (5 μg/kg mc./dobę) jako dawka pojedyncza lub dawki podzielone. Dostosowanie dawki: Filgrastym należy podawać codziennie w postaci wstrzyknięć podskórnych, aż liczba neutrofi li 
zwiększy się i będzie się utrzymywać na poziomie większym niż 1,5 x 109/L. Po uzyskaniu reakcji na leczenie należy ustalić minimalną skuteczną dawkę leku, zapewniającą utrzymanie tego poziomu. Aby utrzymać odpowiednią liczbę neutrofi li konieczne jest długotrwałe, codzienne podawanie leku. Po 1-2 tygodniach leczenia dawkę początkową 
można podwoić lub zmniejszyć o połowę w zależności od reakcji danego pacjenta na leczenie. Następnie dawkę można indywidualnie dostosowywać co 1-2 tygodnie tak, aby średnia liczba neutrofi li utrzymywała się pomiędzy 1,5 x 109/L a 10 x 109/L. U pacjentów z ciężkimi zakażeniami można rozważyć szybsze zwiększanie dawki. W badaniach kli-
nicznych u 97% pacjentów z reakcją na leczenie pełna odpowiedź wystąpiła po zastosowaniu dawek ≤ 24 μg/kg mc./dobę. Nie określono bezpieczeństwa długotrwałego podawania fi lgrastymu w dawkach większych niż 24 μg/kg mc./dobę u pacjentów z SCN. Pacjenci zakażeni wirusem HIV. Odwrócenie neutropenii: Zalecana dawka początkowa fi lgra-
stymu to 0,1 mln j./kg mc./dobę (1 μg/kg mc./dobę) i może być zwiększona maksymalnie do 0,4 mln j./kg mc./dobę (4 μg/kg mc./dobę), gdy liczba neutrofi li osiągnie wartości prawidłowe i może być utrzymana na tym poziomie (ANC>2,0 x 109/L). W badaniach klinicznych u ponad 90% pacjentów uzyskano odpowiedź na leczenie tymi dawkami, 
a odwrócenie neutropenii nastąpiło średnio po 2 dniach. U niewielkiej liczby pacjentów (<10%) w celu odwrócenia neutropenii konieczne było podanie dawek do 1,0 mln j./kg mc./dobę (10 μg/kg mc./dobę). Utrzymanie prawidłowej liczby neutrofi li: Po odwróceniu neutropenii należy ustalić minimalną skuteczną dawkę pozwalającą na utrzymanie 
prawidłowej liczby neutrofi li. Zaleca się dostosowanie dawki początkowej i podawanie co drugą dobę 30 mln j./dobę (300 μg/dobę). Może być konieczne dalsze dostosowanie dawki w zależności od bezwzględnej liczby neutrofi li w celu utrzymania liczby neutrofi li na poziomie >2,0 x 109/L. W badaniach klinicznych konieczne było podawanie dawki 
30 mln j./dobę (300 μg/dobę) przez 1-7 dni w tygodniu w celu utrzymania wartości ANC >2,0 x 109/L, przy medianie częstości podawania leku wynoszącej 3 dni w tygodniu. W celu utrzymania wartości ANC >2,0 x 109/L może być konieczne długotrwałe podawanie leku. Osoby w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych z fi lgrastymem uczestniczy-
ła niewielka liczba pacjentów w podeszłym wieku, jednak nie przeprowadzono specjalnych badań z udziałem tej grupy pacjentów i dlatego nie można podać specyfi cznych zaleceń dotyczących dawkowania u tych pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Badania z zastosowaniem fi lgrastymu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności 
nerek lub wątroby wykazują, że profi l farmakokinetyczny i farmakodynamiczny jest podobny jak u pacjentów z prawidłową czynnością tych narządów. W tej sytuacji nie ma konieczności dostosowywania dawki. Stosowanie u dzieci i młodzieży z SCN i nowotworem złośliwym. Sześćdziesiąt pięć procent pacjentów biorących udział w badaniu SCN było 
w wieku poniżej 18 lat. Skuteczność leczenia była wyraźna w tej grupie wiekowej, która obejmowała większość pacjentów z wrodzoną neutropenią. Brak było różnic w profi lach bezpieczeństwa u pacjentów pediatrycznych wieku dziecięcym leczonych na SCN. Zalecenia dotyczące dawkowania leku u dzieci i młodzieży są takie same jak u dorosłych 
otrzymujących mielosupresyjną chemioterapię cytotoksyczną. Sposób podawania. Chemioterapia lekami cytotoksycznymi. Filgrastym można podawać codziennie we wstrzyknięciu podskórnym lub alternatywnie codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej po uprzednim rozcieńczeniu roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Dalsze instrukcje 
dotyczące rozcieńczania przed infuzją, patrz punkt 6.6. W większości przypadków preferowaną drogą podania jest wstrzyknięcie podskórne. Istnieją pewne dowody pochodzące z badania z zastosowaniem dawki pojedynczej, że podanie dożylne może skracać czas działania leku. Znaczenie kliniczne tej obserwacji w przypadku podawania dawek wielo-
krotnych jest niejasne. Wybór drogi podania produktu powinien zależeć od indywidualnej sytuacji klinicznej. Pacjenci otrzymujący leczenie mieloablacyjne poprzedzające przeszczepienie szpiku. Filgrastym jest podawany w krótkotrwałej infuzji dożylnej przez 30 minut lub w ciągłej infuzji podskórnej lub dożylnej przez 24 godziny, w każdym przypadku 
po rozcieńczeniu w 20 ml roztworu glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%). Instrukcja rozcieńczenia roztworem glukozy o stężeniu 50 mg/ml (5%) przed infuzją, patrz punkt 6.6. Pacjenci poddawani mobilizacji PBPC. Stosowanie fi lgrastymu w celu mobilizacji PBPC, gdy lek podawany jest w monoterapii: Filgrastym może być podawany w postaci ciągłego, 
24-godzinnego wlewu lub wstrzyknięcia podskórnego. W przypadku wstrzyknięć fi lgrastym należy rozcieńczyć w 20 ml 5% roztworu glukozy (patrz punkt 6.6). Stosowanie fi lgrastymu w mobilizacji PBPC po chemioterapii mielosupresyjnej: Filgrastym należy podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych. W celu mobilizacji PBPC u zdrowych dawców 
przed allogenicznym przeszczepem PBPC. Filgrastym należy podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych. Pacjenci z SCN. Neutropenia wrodzona, idiopatyczna lub cykliczna: fi lgrastym należy podawać w postaci wstrzyknięć podskórnych. Pacjenci z zakażeniem wirusem HIV. W celu odwrócenia neutropenii i utrzymania prawidłowej liczby neutrofi li 
u pacjentów z zakażeniem HIV, fi lgrastym podaje się podskórnie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Filgrastymu nie należy stosować w celu zwiększenia dawki chemioterapii lekami 
cytotoksycznymi poza ustalone schematy dawkowania. Filgrastymu nie należy podawać pacjentom z ciężką wrodzoną neutropenią, u których rozwinie się białaczka lub występują dowody na ewolucję cytogenetyczną białaczki. Nadwrażliwość U pacjentów leczonych fi lgrastymem obserwowano nadwrażliwość, łacznie z reakcjami anafi laktycznymi 
na wczesnych lub późniejszych etapach leczenia. U pacjentów z klinicznie istotnymi reakcjami anafi laktycznymi należy trwale zaprzestać leczenia fi lgrastymem. Filgrastymu nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na fi lgrastym lub pegfi lgrastym. Immunogenność. Tak jak w przypadku wszystkich białek terapeutycznych, istnieje możliwość 
działania immunogennego. Szybkość wytwarzania przeciwciał przeciwko fi lgrastymowi jest na ogół mała. Występują przeciwciała wiążące czego należy oczekiwać dla wszystkich substancji biologicznych; obecnie nie kojarzy się ich jednak z aktywnością neutralizującą. Specjalne środki ostrożności u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute 
myeloid leukaemia, AML). Wzrost komórek nowotworowych. G-CSF może pobudzać wzrost komórek szpikowych in vitro i podobne działania obserwuje się in vitro w przypadku niektórych komórek pozaszpikowych. Zespół mielodysplastyczny lub przewlekła białaczka szpikowa. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności fi lgrastymu 
u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym lub przewlekłą białaczką szpikową. Dlatego fi lgrastym nie jest wskazany do stosowania w leczeniu tych chorób. Należy zwrócić szczególną uwagę na zróżnicowanie przemiany blastycznej w przewlekłej białaczce szpikowej od przemiany blastycznej w ostrej białaczce szpikowej. Ostra białaczka szpikowa. Ze 
względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u pacjentów z wtórną AML, podczas podawania fi lgrastymu należy zachować ostrożność. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności fi lgrastymu u pacjentów w wieku <55 lat z ostrą białaczką szpikową de novo i dobrze rokującymi zmianami cytoge-
netycznymi [t (8; 21), t (15; 17), i inv (16)]. Inne specjalne środki ostrożności. Osteoporoza. U pacjentów ze współistniejącymi chorobami kości o typie osteoporozy otrzymujących ciągłe leczenie fi lgrastymem przez ponad 6 miesięcy może być wskazane kontrolowanie gęstości kości. Działania niepożądane dotyczące płuc. Po podawaniu G-CSF zgłaszano 
występowanie działań niepożądanych dotyczących płuc, zwłaszcza śródmiąższowego zapalenia płuc. Pacjenci z naciekami w płucach lub zapaleniem płuc w niedalekiej przeszłości mogą być w grupie większego ryzyka. Wystąpienie takich objawów płucnych, jak kaszel, gorączka i duszność wraz z objawami radiologicznymi świadczącymi o naciekach 
w płucach i pogorszeniem czynności płuc mogą świadczyć o rozwijającym się zespole ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ang. Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS). W takich przypadkach należy przerwać podawanie fi lgrastymu i zastosować odpowiednie leczenie. Zespół nieszczelności naczyń włosowatych Wystąpienie zespołu niesz-
czelności naczyń włosowatych zostało zaobserwowane po podaniu czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i charakteryzuje się on hipoalbuminemią, obrzękiem i hemokoncentracją (zwiększeniem liczby erytrocytów). Pacjenci, u których wystąpiły objawy zespołu nieszczelności naczyń włosowatych, powinni być poddani uważnej ob-
serwacji i standardowemu leczeniu objawowemu, które może się wiązać również z koniecznością intensywnej terapii (patrz punkt 4.8). Kłębuszkowe zapalenie nerek. U pacjentów otrzymujących fi lgrastym i pegfi lgrastym zgłaszano występowanie kłębuszkowego zapalenia nerek. Na ogół kłębuszkowe zapalenie nerek ustępowało po zmniejszeniu 
dawki fi lgrastymu i pegfi lgrastymu lub po zaprzestaniu ich podawania. Zaleca się monitorowanie wyników badania moczu. Szczególne środki ostrożności u pacjentów z nowotworami złośliwymi. Splenomegalia i pęknięcie śledziony Rzadko obserwowano przypadki splenomegalji oraz pęknięcia śledziony po podaniu fi lgrastymu. Niektóre przypadki 
pęknięcia śledziony były śmiertelne. Osoby przyjmujące fi lgrastym, które zgłaszają ból w górnym obszarze lewej strony jamy brzusznej i (lub) nadbrzusza należy poddać ocenie w poszukiwaniu powiększenia lub pęknięcia śledziony. Zaobserwowano, że zmniejszenie dawki fi lgrastymu spowalnia lub zatrzymuje powiększanie się śledziony u pacjentów 
z ciężką przewlekłą neutropenią, a u 3% pacjentów konieczna jest splenektomia. Leukocytoza. U mniej niż 5% pacjentów otrzymujących fi lgrastym w dawkach większych niż 0,3 mln j./kg mc./dobę (3 μg/kg mc./dobę) obserwowano liczbę białych krwinek wynoszącą 100 x 109/L lub więcej. Nie zgłaszano działań niepożądanych związanych bezpośred-
nio z leukocytozą tego stopnia. Biorąc jednak pod uwagę ryzyko związane z ciężką leukocytozą, podczas leczenia fi lgrastymem należy regularnie oznaczać liczbę białych krwinek. Jeśli liczba leukocytów będzie większa niż 50 x 109/L po wystąpieniu przewidywanego nadiru, należy natychmiast przerwać podawanie fi lgrastymu. Jednak w okresie poda-
wania fi lgrastymu w celu mobilizacji PBPC, należy przerwać podawanie fi lgrastymu lub zmniejszyć jego dawkę, jeśli liczba leukocytów będzie większa niż > 70 x 109/L. Ryzyko związane ze zwiększeniem dawki chemioterapii. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów otrzymujących chemioterapię w dużych dawkach, ponieważ 
nie wykazano, by takie postępowanie dało lepsze wyniki leczenia nowotworu, a zwiększenie dawki chemioterapeutyków może prowadzić do nasilenia działań toksycznych, w tym dotyczących serca, płuc, układu nerwowego i skóry (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego poszczególnych chemioterapeutyków). Wpływ chemioterapii na erytrocyty 
i trombocyty. Leczenie fi lgrastymem w monoterapii nie wyklucza wystąpienia małopłytkowości i niedokrwistości wywołanych stosowaniem chemioterapii substancjami o działaniu mielosupresyjnym. Ze względu na możliwość zwiększenia dawki chemioterapii (np. otrzymywania pełnych dawek zgodnie z zaleconym schematem dawkowania) u pa-
cjenta może zwiększać się ryzyko trombocytopenii i niedokrwistości. Zaleca się regularne kontrolowanie liczby płytek krwi i hematokrytu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas monoterapii lub leczenia skojarzonego lekami chemioterapeutycznymi, o których wiadomo, że wywołują ciężką małopłytkowość. Wykazano, że zastosowanie komó-
rek progenitorowych krwi obwodowej zmobilizowanych fi lgrastymem zmniejsza nasilenie i czas trwania trombocytopenii po chemioterapii mielosupresyjnej lub mieloablacyjnej. Inne specjalne środki ostrożności. Nie zbadano działania fi lgrastymu u pacjentów ze znacznie zmniejszoną liczbą mieloidalnych komórek progenitorowych. Filgrastym działa 
głównie na prekursory neutrofi li, powodując zwiększenie liczby neutrofi li. Dlatego u pacjentów ze zmniejszoną liczbą prekursorów neutrofi li reakcja na leczenie może być słabsza (np. u osób otrzymujących intensywną radioterapię lub chemioterapię, lub u pacjentów z naciekami nowotworowymi szpiku). U pacjentów otrzymujących chemioterapię 
w dużych dawkach przed przeszczepem zgłaszano niekiedy zaburzenia naczyń, w tym chorobę zarostową żył i zaburzenia objętości płynów. Zgłaszano przypadki wystąpienia choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi” (ang. Graft versus Host Disease, GvHD) i zgonów u pacjentów otrzymujących G-CSF po allogenicznym przeszczepie szpiku kostnego 
(patrz punkt 4.8 i 5.1). Zwiększenie aktywności krwiotwórczej szpiku w odpowiedzi na leczenie czynnikiem wzrostu było związane z przemijającymi nieprawidłowymi wynikami obrazowania kości. Należy brać to pod uwagę podczas interpretowania wyników badań obrazowych kości. Specjalne środki ostrożności u pacjentów poddawanych mobilizacji 
PBPC. Mobilizacja PBPC. Brak prospektywnych, randomizowanych badań porównujących dwie zalecane metody mobilizacji (fi lgrastym w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią lekami mielosupresyjnymi) w tej samej populacji pacjentów. Stopień zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi pacjentami oraz pomiędzy wynikami badań laborato-
ryjnych komórek CD34+ utrudnia bezpośrednie porównanie wyników różnych badań. Z tego względu trudno jest zalecić optymalną metodę. Wybór metody mobilizacji należy rozważyć w kontekście ogólnych celów leczenia dla danego pacjenta. Wcześniejsze leczenie produktami cytotoksycznymi. U pacjentów, którzy wcześniej przebyli bardzo inten-
sywne leczenie mielosupresyjne, może nie występować wystarczająca mobilizacja komórek PBPC, umożliwiająca uzyskanie zalecanej minimalnej liczby komórek (2,0 x 106 komórek CD34+/kg) lub przyspieszenia regeneracji płytek krwi w tym samym stopniu. Niektóre leki cytotoksyczne wykazują szczególne działanie toksyczne na pulę krwiotwórczych 
komórek progenitorowych i mogą negatywnie wpływać na mobilizacje komórek progenitorowych. Leki, takie jak melfalan, karmustyna (BCNU) i karboplatyna, podawane przez dłuższy czas przed próbami mobilizacji komórek progenitorowych, mogą zmniejszać liczbę tych komórek. Wykazano jednak, że podawanie melfalanu, karboplatyny lub kar-
mustyny (BCNU) razem z fi lgrastymem powoduje skuteczną mobilizację komórek progenitorowych. Jeśli przewiduje się przeszczep komórek progenitorowych krwi obwodowej zaleca się, by zabieg mobilizacji komórek macierzystych planować na wczesnym etapie leczenia pacjenta. U tych pacjentów należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę mobili-
zowanych komórek progenitorowych przed zastosowaniem chemioterapii w dużych dawkach. Jeśli liczba komórek progenitorowych jest niewystarczająca, zgodnie z podanymi wyżej kryteriami, należy rozważyć alternatywne metody leczenia bez udziału komórek progenitorowych. Ocena liczby komórek progenitorowych. Podczas oceny liczby pobranych 
komórek progenitorowych u pacjentów leczonych fi lgrastymem należy zwrócić szczególną uwagę na metodę oceny ilościowej. Wyniki analizy liczby komórek CD34+ metodą cytometrii przepływowej różnią się w zależności od dokładności zastosowanej metody liczenia komórek i dlatego zalecenia dotyczące liczby komórek ustalone na podstawie wyni-
ków badań uzyskanych w innych laboratoriach należy interpretować z zachowaniem ostrożności. Analiza statystyczna związku pomiędzy liczbą przeszczepionych komórek CD34+ a szybkością regeneracji płytek krwi po chemioterapii w dużych dawkach wskazuje na istnienie złożonej, lecz ciągłej zależności. Zalecenie minimalnej liczby ≥ 2,0 x 106 komó-
rek CD34+/kg zostało sformułowane na podstawie opublikowanych wyników doświadczeń opisujących zadowalającą odnowę hematologiczną. Uzyskanie większej liczby komórek niż to minimum wydaje się korelować z szybszą regeneracją, a mniejszej liczby - z wolniejszą regeneracją. Specjalne środki ostrożności u zdrowych dawców poddanych mo-
bilizacji komórek progenitorowych krwi obwodowej. Mobilizacja PBPC nie zapewnia bezpośrednich korzyści klinicznych dla zdrowych dawców i należy ją rozważyć wyłącznie w przypadku allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych. Mobilizację PBPC należy rozważyć wyłącznie u dawców, którzy spełniają prawidłowe kliniczne i laboratoryjne 
kryteria dla dawców komórek macierzystych. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyniki badań hematologicznych i choroby zakaźne. Nie oceniono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności fi lgrastymu u zdrowych dawców w wieku poniżej 16 lat lub powyżej 60 lat. Małopłytkowość. U pacjentów przyjmujących fi lgrastym bardzo często obserwowano 
małopłytkowość. W związku z tym należy bardzo dokładnie monitorować ilość płytek krwi. U 35% badanych pacjentów obserwowano przemijającą małopłytkowość (płytki krwi <100 x 109/L) po podaniu fi lgrastymu i wykonaniu leukaferezy. Wśród tych pacjentów zgłoszono dwa przypadki, w których liczba płytek krwi wyniosła <50 x 109/L, co przy-
pisywano zabiegowi leukaferezy. Jeśli konieczne jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu leukaferezy, należy zwrócić szczególną uwagę na dawców z liczbą płytek krwi <100 x 109/L przed wykonaniem leukaferezy; w zasadzie leukaferezy nie należy przeprowadzać, jeśli liczba płytek krwi wynosi <75 x 109/L. Leukaferezy nie należy wykonywać 
u dawców, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe ani u osób, u których stwierdzono zaburzenia hemostazy. Podawanie fi lgrastymu należy przerwać lub zmniejszyć jego dawkę, jeśli liczba białych krwinek zwiększy się do wartości >70 x 109/L. Dawców otrzymujących czynniki wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) w celu mobilizacji PBPC należy 
kontrolować do czasu powrotu do normy parametrów hematologicznych. U zdrowych dawców po zastosowaniu G-CSF obserwowano przemijające zmiany cytogenetyczne. Znaczenie tych zmian nie jest znane. Nie można jednak wykluczyć ryzyka pobudzenia złośliwego klonu mieloidalnego. Zaleca się, by ośrodek wykonujący aferezę prowadził syste-
matyczną rejestrację i monitorowanie dawców komórek macierzystych przynajmniej przez 10 lat, kontrolując w ten sposób długoterminowe bezpieczeństwo stosowania. Po podaniu G-CSF u zdrowych dawców i pacjentów obserwowano często, chociaż na ogół przebiegające bezobjawowo powiększenie śledziony i rzadko pęknięcie śledziony. Niektóre 
przypadki pęknięć śledziony kończyły się zgonem. Dlatego należy starannie monitorować wielkość śledziony (np. podczas badania klinicznego, badaniem ultrasonografi cznym). Należy wziąć pod uwagę możliwość pęknięcia śledziony u dawców i (lub) pacjentów zgłaszających ból w lewej górnej części brzucha lub w górnej części ramienia. U zdrowych 
dawców często obserwowano duszność, a także inne działania niepożądane dotyczące płuc (krwioplucie, krwotok płucny, nacieki w płucach oraz niedotlenienie krwi), które obserwowano niezbyt często. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia działań niepożądanych dotyczących płuc należy rozważyć przerwanie leczenia fi lgrastymem oraz 
udzielić odpowiedniej pomocy medycznej. Specjalne środki ostrożności u biorców allogenicznych PBPC zmobilizowanych fi lgrastymem. Obecnie dostępne dane wskazują, że interakcje immunologiczne pomiędzy allogenicznym przeszczepem PBPC a biorcą mogą mieć związek ze zwiększonym – w porównaniu do przeszczepu szpiku kostnego – ryzykiem 
ostrej i przewlekłej choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi” GvHD. Specjalne środki ostrożności u pacjentów z SCN. Morfologia krwi. U pacjentów przyjmujących fi lgrastym często obserwowano małopłytkowość. Należy ściśle kontrolować liczbę płytek krwi, zwłaszcza w pierwszych kilku tygodniach leczenia fi lgrastymem. Jeśli u pacjenta wystąpi 
małopłytkowość, tzn. utrzymujące się zmniejszenie liczby płytek krwi do wartości <100 000/mm3, należy rozważyć czasowe przerwanie podawania fi lgrastymu lub zmniejszenie jego dawki. Występują również inne zmiany dotyczące komórek krwi, w tym niedokrwistość i przemijające zwiększenie liczby komórek progenitorowych mieloidalnych, co 
powoduje konieczność ścisłej kontroli liczby komórek. Przekształcenie w białaczkę lub zespół mielodysplastyczny. Należy zachować szczególną ostrożność podczas diagnozowania ciężkich przewlekłych neutropenii, różnicując je od innych zaburzeń układu krwiotwórczego, takich jak niedokrwistość aplastyczna, mielodysplazja i białaczka szpikowa. Przed 
leczeniem należy wykonać pełną morfologię krwi z rozmazem i określeniem liczby płytek oraz mielogram i badanie kariotypu. W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z SCN leczonych fi lgrastymem odnotowano niewielką częstość występowania (około 3%) zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndromes, MDS) lub białaczki. 
Obserwacja ta dotyczyła wyłącznie pacjentów z wrodzoną neutropenią. MDS i białaczki są naturalnym powikłaniem choroby podstawowej, a ich związek z leczeniem fi lgrastymem jest niepewny. W podgrupie około 12% pacjentów z prawidłowym wynikiem badań cytogenetycznych przed rozpoczęciem leczenia, powtórne rutynowe badanie wykazało 
nieprawidłowości, w tym monosomię 7. Jeśli u pacjentów z SCN badania wykażą nieprawidłowości cytogenetyczne, należy dokonać uważnej oceny ryzyka względem korzyści związanych z kontynuowaniem leczenia fi lgrastymem; podawanie fi lgrastymu należy przerwać, jeśli wystąpi MDS lub białaczka. Obecnie nie jest jasne, czy długotrwałe leczenie 
pacjentów z SCN predysponuje do wystąpienia nieprawidłowości cytogenetycznych, przejścia w MDS lub białaczkę. Zaleca się regularne morfologiczne i cytogenetyczne badania szpiku kostnego (co około 12 miesięcy). Inne specjalne środki ostrożności Należy wykluczyć takie przyczyny przemijającej neutropenii, jak zakażenia wirusowe. Po podaniu 
fi lgrastymu bardzo często obserwowano przypadki splenomegalii, a przypadki pęknięcia śledziony obserwowano często. Osoby przyjmujące fi lgrastym, które zgłaszają ból w górnym obszarze lewej strony jamy brzusznej i (lub) nadbrzusza należy poddać ocenie w poszukiwaniu powiększenia lub pęknięcia śledziony. Splenomegalia jest bezpośrednim 
następstwem leczenia fi lgrastymem. Udokumentowano palpacyjnie wyczuwalne powiększenie śledziony u trzydziestu jeden procent (31%) pacjentów biorących udział w badaniach. Zwiększenie objętości, mierzonej w badaniach radiografi cznych, występowało na wczesnym etapie leczenia fi lgrastymem, a podczas późniejszego okresu leczenia osią-
gało plateau. Zmniejszenie dawki powodowało spowolnienie lub zatrzymanie dalszego powiększania śledziony, a u 3% pacjentów konieczne było wykonanie splenektomii. Należy regularnie oceniać wielkość śledziony. Badanie palpacyjne jamy brzusznej powinno być wystarczające dla wykrycia nieprawidłowego powiększenia śledziony. U pacjentów 
często występował krwiomocz, a u niewielkiej liczby pacjentów – białkomocz. Z tego względu należy regularnie wykonywać badanie moczu. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u noworodków i pacjentów z neutropenią autoimmunologiczną. Specjalne środki ostrożności u pacjentów zakażonych wirusem 
HIV. Po podaniu fi lgrastymu często obserwowano przypadki splenomegalii. Osoby przyjmujące fi lgrastym, które zgłaszają ból w górnym obszarze lewej strony jamy brzusznej i (lub) nadbrzusza należy poddać ocenie w poszukiwaniu powiększenia lub pęknięcia śledziony. Morfologia krwi. Należy ściśle kontrolować ANC, zwłaszcza podczas kilku pierwszych 
tygodni leczenia fi lgrastymem. U niektórych pacjentów następuje bardzo szybka reakcja na leczenie, ze znacznym zwiększeniem liczby neutrofi li po podaniu początkowej dawki fi lgrastymu. Zaleca się, by przez pierwsze 2-3 dni podawania fi lgrastymu codziennie oznaczać ANC. W późniejszym okresie zaleca się, by ANC było oznaczane co najmniej dwa 
razy w tygodniu przez pierwsze dwa tygodnie, a następnie raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w okresie leczenia podtrzymującego. Podczas stosowania przerywanych dawek wynoszących 30 mln j. (300 mikrogramów) fi lgrastymu na dobę mogą z czasem wystąpić znaczne wahania ANC. Aby stwierdzić wartości minimalne lub nadir ANC u danego 
pacjenta, zaleca się pobieranie krwi do badań bezpośrednio przed podaniem zaplanowanej dawki fi lgrastymu. Ryzyko związane ze zwiększeniem dawki leków mielosupresyjnych. Leczenie fi lgrastymem w monoterapii nie wyklucza wystąpienia trombocytopenii i niedokrwistości wywołanych przyjmowaniem leków mielosupresyjnych. Ze względu 
na możliwość podawania większych dawek lub większej liczby tych produktów leczniczych podczas leczenia fi lgrastymem u pacjenta może zwiększać się ryzyko małopłytkowości i niedokrwistości. Zaleca się regularne kontrolowanie morfologii krwi (patrz wyżej). Zakażenia i nowotwory złośliwe powodujące mielosupresję. Neutropenia może być spo-
wodowana naciekaniem szpiku przez zakażenia oportunistyczne, takie jak zakażenia wywołane przez Mycobacterium avium complex lub przez nowotwory złośliwe, takie jak chłoniaki. U pacjentów z zakażeniami lub nowotworami złośliwymi naciekającymi szpik kostny, oprócz podawania fi lgrastymu w leczeniu neutropenii należy rozważyć zastoso-
wanie odpowiedniego leczenia choroby podstawowej. Nie określono w dobrym stopniu wpływu fi lgrastymu na neutropenię wywołaną zakażeniami lub nowotworami złośliwymi naciekającymi szpik kostny. Specjalne środki ostrożności u pacjentów z cechą sierpowatokrwinkowości i niedokrwistością sierpowatokrwinkową. U pacjentów z cechą sierpo-
watokrwinkowości lub niedokrwistością sierpowatokrwinkową zgłaszano występowanie przełomów sierpowatokrwinkowych, prowadzących w niektórych przypadkach do zgonu. Lekarze powinni starannie rozważyć zastosowanie fi lgrastymu u pacjentów z cechą sierpowatokrwinkowości lub niedokrwistością sierpowatokrwinkową, a decyzję podjąć 
po dokonaniu uważnej oceny potencjalnego ryzyka względem korzyści. Wszyscy pacjenci. Produkt leczniczy Accofi l zawiera sorbitol (E420) jako substancję pomocniczą w stężeniu wynoszącym 50 mg/ml. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Osłonka na igłę w ampułko-strzykawce zawiera suchą, naturalną 
gumę (pochodną lateksu), która może powodować reakcje alergiczne. W celu poprawy identyfi kacji czynników wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF), w dokumentacji pacjenta należy wyraźnie zapisać nazwę handlową podawanego produktu leczniczego. Zgłaszano zapalenie aorty po podaniu czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów 
(G-CSF) zdrowym ochotnikom i pacjentom z nowotworami złośliwymi. Zaobserwowane objawy obejmują gorączkę, ból brzucha, złe samopoczucie, ból pleców i zwiększenie wartości markerów zapalenia (np. białko C-reaktywne i liczba białych krwinek). W większości przypadków zapalenie aorty zdiagnozowano za pomocą tomografi i komputerowej 
i zwykle ustępowało ono po odstawieniu G-CSF. Patrz także punkt 4.8. Działania niepożądane. Bardzo często (≥1/10): małopłytkowość, niedokrwistość, ból głowy, kaszel, duszność, biegunka, wymioty, nudności, łysienie, ból mięśniowo-szkieletowy, zmęczenie, zapalenie błony śluzowej, gorączka; Często (≥ 1/100 do <1/10): splenomegalia, 
zwiększenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie łaknienia, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zawroty głowy, niedoczulica, parestezje, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, bezsenność, krwioplucie, duszność, kaszel, ból jamy ustnej i gardła, krwotok z nosa, zaparcia, ból w jamie ustnej, większenie aktywności 
fosfatazy alkalicznej we krwi, hepatomegalia, wysypka, rumień, bolesne skurcze mięśni, ból podczas oddawania moczu, krwiomocz, ból w klatce piersiowej, osłabienie, złe samopoczucie, ból, obrzęki obwodowe, reakcja poprzetoczeniowa, sepsa, zapalenie oskrzeli, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego; Niezbyt często 
(≥1/1 000 do <1/100): leukocytoza, choroba „przeszczep przeciwko gospodarzowi”, nadwrażliwość na lek, nadwrażliwość, hiperurykemia, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, choroba zarostowa żył, zespół ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność oddechowa, obrzęk płuc, śródmiąższowa choroba płuc, nacieki w płucach, krwotok 
płucny, niedotlenienie, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, wysypka plamisto-grudkowa, osteoporoza, białkomocz, reakcja w miejscu wstrzyknięcia; Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): pęknięcie śledziony, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem, reakcja 
anafi laktyczna, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi, dna rzekoma (chondrokalcynoza/osteopatia pirofosforanowa), zaburzenia wolemii, zespół nieszczelności naczyń włosowatych, zapalenie aorty, zespół Sweeta (ostra gorączkowa dermatoza neutrofi lowa), zapalenie naczyń krwionośnych, skóry, zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, nasilenie obja-
wów reumatoidalnego zapalenia stawów, nieprawidłowe parametry moczu, kłębuszkowe zapalenie nerek. Rodzaj i zawartość opakowania. Ampułko-strzykawka z igłą iniekcyjną, z osłoną zabezpieczającą igłę lub bez osłony. Opakowania zawierają 1, 3, 5, 7 lub 10 ampułko-strzykawek z blistrem lub bez blistra, oraz waciki nasączone alkoholem. 
Opakowania bez blistra nie mają osłony zabezpieczającej igłę. Opakowania blistrowe przeznaczone są na pojedyncze strzykawki z zamocowaną osłoną zabezpieczającą igłę. Osłona zabezpieczająca igłę w ampułko-strzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (patrz punkt 4.4). Każda ampułko-strzykawka zawiera 0,5 ml roztworu. Nie wszystkie wielkości 
opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Accord Healthcare S.L.U.; World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifi ci Est 6ª planta, 08039 Barcelona, Hiszpania; Numer pozwolenia (numery pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu: Accofi l 30 mln j./0,5 ml: 
EU/1/14/946/001-2, EU/1/14/946/005-6, EU/1/14/946/007-8, EU/1/14/946/009-10, EU/1/14/946/017. Accofi l 48 mln j./0,5 ml: EU/1/14/946/003-4, EU/1/14/946/011-16, EU/1/14/946/018 wydanym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Data wydania pierwszego pozwolenia 
na  dopuszczenie do obrotu i  data przedłużenia pozwolenia: 18.09.2014 /-. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki produktu leczniczego: 06.02.2019. Szczegółowe informacje o  tym produkcie leczniczym są dostępne na  stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu 
Kategoria dostępności: Rpz. Odpłatność: ceny zgodne z Obwieszczeniem Min. Zdrowia z 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 01.09.2020 r., www.mz.gov.pl.
Accofi l, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml, 1 amp.-strz. cena detaliczna: 66,57 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 37,99 zł; 
Accofi l, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml, 5 amp.-strz. cena detaliczna: 167,72 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 12,00 zł;
Accofi l, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml, 7 amp.-strz. cena detaliczna: 235,79 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 16,50 zł;
Accofi l, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml, 1 amp.-strz. cena detaliczna: 109,69 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 62,04 zł;
Accofi l, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml, 5 amp.-strz. cena detaliczna: 271,40 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 20,33 zł;
Accofi l, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml, 7 amp.-strz. cena detaliczna: 381,27 zł, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 28,49 zł;
Informacja medyczna: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 577 28 00. Na podstawie ChPL z dnia 06.02.2019 r. 
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Czy powikłania dotyczą większości pacjentów?  
Czy wiadomo, kto jest do nich predysponowany?
Niestety nie możemy przewidzieć, u którego pacjenta wy-
stąpią powikłania i  jakiego będą rodzaju. Dlatego lekarz 
prowadzący leczenie musi mieć świadomość, jakie działa-
nia niepożądane mogą pojawić się u chorego, musi umieć 
je rozpoznać i wiedzieć, jak postąpić w razie ich wystąpie-
nia. To jest dość proste działanie – trzeba zablokować układ 
immunologiczny, podać leki sterydowe, metyloprednizolon 
w  odpowiedniej dawce, a  następnie chorego odpowied-
nio monitorować. Są określone algorytmy postępowania 
w przypadku wystąpienia pierwszego czy kolejnych stopni 
toksyczności. Najczęściej chory szybko wraca do pełnego 
zdrowia, dzięki czemu możemy powrócić do immunotera-
pii. Jednak są też takie toksyczności – jak chociażby wspo-
mniana kardiotoksyczność – które w przypadku wystąpie-
nia trzeciego, a nawet już drugiego stopnia uniemożliwiają 
powrót do leczenia. Nawet jeśli uda nam się chorego z tych 
powikłań wyprowadzić, ryzyko kolejnych komplikacji będzie 
zbyt duże. Za każdym razem musimy znaleźć balans po-
między korzyściami a ryzykiem.

Jak przebiega kwalifikacja chorego do leczenia 
paliatywnego?
Musimy odróżnić leczenie paliatywne od objawowego. Le-
czenie paliatywne jest aktywnym leczeniem onkologicznym, 
które poprawia jakość życia i wydłuża jego czas. Natomiast 
leczenie objawowe, w medycynie paliatywnej sensu stricte, 
nie jest aktywnym leczeniem onkologicznym. W  tym przy-
padku warto sobie uświadomić zmiany, które dokonały się 
przez ostatnie lata. Kiedy byłem na studiach, uczono mnie 
– zresztą nadal się uczy – że chory jest wyleczony, gdy prze-
żyje bez wznowy 5 lat od zakończenia leczenia przeciwno-
wotworowego. Tymczasem tak było kiedyś! Obecnie mamy 
chorych z rozsianym rakiem płuca, których leczymy lekami 
immunokompetentnymi albo lekami ukierunkowanymi mo-
lekularnie, żyjących 5, 6, a nawet 10 lat. Są to więc wybit-
nie efektywne metody leczenia. Czy to są chorzy wyleczeni? 
Nie, ale faktem jest, że pewną populację chorych z rakiem 
płuca, który dotychczas praktycznie zawsze był chorobą 
śmiertelną, możemy przeprowadzić w  fazę choroby prze-
wlekłej – jak cukrzyca czy nadciśnienie. 

Czy zdarzają się chorzy, którzy pomimo pozytywnej 
kwalifikacji do leczenia nie odpowiadają na 
immunoterapię?
Niestety tak. Wynika to z różnych czynników – czy to nieod-
powiedniej kwalifikacji, czy złego stanu ogólnego chorego, 
zbyt późnego wdrożenia leczenia, czy też tak zwanej pier-
wotnej oporności na zastosowaną metodę.

Czy są leki, które przełamują tę oporność?
To jest już bardzo indywidualizowane postępowanie. Trze-
ba tak dobrać taktykę, by nie zaszkodzić choremu, a jedno-
cześnie mu pomóc. Niestety – co trzeba podkreślić – część 
chorych, która do nas trafia, jest już mocno wyniszczona 
i w tak złym stanie ogólnym, że czasami najlepszą opcją jest 
zaprzestanie jakichkolwiek działań – niepodawanie aktyw-

nego leczenia onkologicznego, bo takie postępowanie za-
miast pomóc, skróci czas przeżycia chorych, narażając ich 
na dodatkowe cierpienia. W takich przypadkach rozmawia-
my z chorymi i ich bliskimi.

Które z leków dostępne są w Polsce?
Obecnie mamy możliwość leczenia pembrolizumabem 
w  populacji chorych z  wysoką ekspresją PD-L1 (>50%). 
Czekamy na możliwość kojarzenia immunoterapii z chemio-
terapią, przy czym czekamy na połączenie chemioterapii 
w raku płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym. Do-
tyczy to zarówno pembrolizumabu, jak i atezolizumabu – te-
go nam bardzo brakuje w immunoterapii. Na pewno brakuje 
nam kilku cząstek w  lekach ukierunkowanych molekular-
nie, bo ten „tort” jest coraz bardziej poszatkowany. Braku-
je nam do leczenia połączenia dabrafenibu z trametynibem 
dla chorych, u których mamy mutację w genie BRAF. To jest 
postępowanie zarejestrowane i stosowane na całym świe-
cie, ale póki co nie u nas. Brakuje nam również w leczeniu 
konsolidującym durwalumabu do leczenia radykalnego po 
radiochemioterapii jednoczasowej. Brakuje nam najnow-
szej generacji inhibitora EGFR, jakim jest ozymertynib już 
do pierwszej linii leczenia, bo jest lepszy niż leki starszej ge-
neracji. Brakuje nam entrektynibu dedykowanego chorym 
z obecną rearanżacją genu NTRK (około 1% populacji ra-
ka płuca) i kilku innych preparatów, które właśnie otrzymały 
zgody regulatorów narodowych. Tak więc tych białych plam 
jest jeszcze troszeczkę, ale staramy się przy współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia 
je odpowiednio wypełniać.

Jaki jest kierunek rozwoju immunoterapii w onkologii?
Pierwszym kierunkiem jest opracowanie metod umożliwiają-
cych nam zidentyfikowanie tych chorych, którzy będą odno-
sili największą korzyść z zastosowanego leczenia. Drugim 
oznaczenie receptorów, o których wcześniej wspomniałem, 
czyli PD-L1. To są tak zwane negatywne receptory kosty-
mulujące i tych negatywnych receptorów jeszcze kilka jest. 
Pozostają jeszcze receptory stymulujące, plus mikrośrodo-
wisko wokół oraz wiele innych czynników i substancji odgry-
wających rolę regulacji epigenetycznej. Warto tu też dodać, 
że na pewno klasyczna chemioterapia odchodzi w  prze-
szłość. W ciągu ostatnich dziesięciu lat nie zarejestrowano 
żadnego nowego cytostatyku. Cały postęp, który się doko-
nuje, dotyczy leków innowacyjnych – ukierunkowanych mo-
lekularnie albo immunokompetentnych.

Czy jakiekolwiek nowe trapie pojawiły się w leczeniu 
raka drobnokomórkowego?
Tak. Przez ostatnich 20 lat rak drobnokomórkowy to była 
przysłowiowa pustynia. Praktycznie nic nowego się nie dzia-
ło. Wszystko, co próbowano zastosować, było nieskutecz-
ne. Dopiero wyniki badania IM-power-133 potwierdziły, że 
dodanie do chemioterapii atezolizumabu, czyli immunote-
rapii, zwiększyło efektywność leczenia, które jest z różnicą 
znamienną statystycznie na korzyść nowej metody. To daje 
nadzieję na przyszłość.

Rozmawiała Dorota Malinowska
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Napromienianie 
stereotaktyczne  
w uzupełnieniu immunoterapii

Rozmowa z dr. Mateuszem Spałkiem, onkologiem-radioterapeutą z Kliniki Nowotworów 
Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

W jakich przypadkach immunoterapia uzupełniana 
jest stereotaksją? Kiedy te dwie terapie się wzajemnie 
uzupełniają?
Na razie wiemy, że istnieje korzystna korelacja pomiędzy im-
munoterapią i  napromienianiem stereotaktycznym. Jesteśmy 
w trakcie badań, które mają odpowiedzieć na pytania, u kogo, 
kiedy i w jakich sytuacjach taką kombinację należy rozważyć. 
Wiemy już, że chcąc ten efekt osiągnąć, nie możemy stoso-
wać zbyt wysokich dawek frakcyjnych. Na modelach mysich 
badano optymalne dawki frakcyjne, przy których osiąga się naj-
większą korzyść w trakcie stosowania immunoterapii. Powinny 
one być umiarkowane, w zakresie 7–9 grejów. Rządzą tym inne 
mechanizmy biologiczne niż w przypadku dawek typowo abla-
cyjnych. Nieznana jest także optymalna sekwencja stosowania 
poszczególnych metod, ale przyjmuje się, że największą ko-
rzyść przynosi radioterapia stereotaktyczna w trakcie immuno-
terapii lub 30 dni od jej ukończenia. 

Czy można więc jakkolwiek określić, kiedy powinna być 
stosowana stereotaksja? 
Ostatecznie potwierdzą to badania kliniczne. Obecnie radiote-
rapię stereotaktyczną wykorzystujemy do przełamania oporno-
ści, kiedy nowotwór nie odpowiada na immunoterapię lub gdy 
jedna ze zmian przerzutowych ulega progresji. Czasami – ale 
tylko w warunkach badań klinicznych – jako tak zwany boost, 
czyli jako wzmocnienie działania immunoterapii. 

Jaki jest mechanizm wzmocnienia immunoterapii? 
Mechanizm jest bardzo skomplikowany i nie do końca pozna-
ny. Trudno to wytłumaczyć w przystępny sposób. Głównie cho-
dzi o  pobudzanie układu odpornościowego poprzez rozpad 
komórek nowotworowych i uwalnianie antygenów, co wzmac-
nia działanie immunoterapii. 

Czy ten rodzaj leczenia jest proponowany każdemu 
pacjentowi, czy jest jakaś specjalna kwalifikacja do takiej 
procedury?
Kwalifikacja jest indywidualna. Nie każdy kwalifikuje się do ra-
dioterapii stereotaktycznej. Czynników jest wiele, między innymi 
objętość oraz lokalizacja zmiany.

Jakie więc są indywidualne warunki kwalifikacji i kto jej 
dokonuje?
Jest to wspólna decyzja kilku specjalistów. Podstawą jest za-
wsze immunoterapia jako leczenie systemowe w chorobie roz-
sianej lub zaawansowanej miejscowo, którą prowadzi lekarz 

specjalista onkologii klinicznej. My – radioterapeuci – odpowia-
damy za wsparcie terapii, jednak wszyscy bierzemy udział pro-
cesie kwalifikacji i leczenia.

Czy pacjent jest napromieniany stereotaktycznie przed 
immunoterapią?
Nie. Zwykle najpierw wdrażana jest immunoterapia, a dopie-
ro gdy się okaże, że na przykład jedna zmiana ulega progre-
sji, a  pozostałe odpowiadają na leczenie, zastanawiamy się 
nad kwalifikacją chorego do radioterapii stereotaktycznej. Jed-
nak i  tutaj nie mamy jeszcze protokołów i optymalnie ustalo-
nych dawek – wszystko jest w trakcie badań. Wynika to z faktu, 
że immunoterapia dostępna jest od kilku lat, a skojarzenie ra-
dioterapii stereotaktycznej z immunoterapią jest jeszcze młod-
sze – rozwój badań w tej dziedzinie przypada na ostatnie dwa, 
trzy lata. Doniesienia sugerują, że jest to kombinacja skutecz-
na w praktyce klinicznej, jednakże wciąż oczekujemy na wyniki 
analiz prospektywnych.

Czy to leczenie jest stosowane w każdym typie 
nowotworu? 
Nie, ponieważ immunoterapii nie stosuje się we wszystkich no-
wotworach. Radioterapię stereotaktyczną w trakcie immunote-
rapii najczęściej stosujemy w przypadku czerniaka, raka płuca 
i  raka nerki. Ale nie wyklucza to zastosowania tej kombinacji 
w innych chorobach nowotworowych w przyszłości.

Co jest najczęstszym problemem w stosowaniu 
omawianego leczenia?
Brak silnych dowodów naukowych oraz obawa przed jego 
toksycznością. Na przykład niektóre raporty sugerują, że za-
stosowanie radioterapii stereotaktycznej przerzutów do mó-
zgu w trakcie immunoterapii zwiększa odsetek martwic popro-
miennych. Ale z drugiej strony są to martwice bezobjawowe 
i  nie mające przełożenia na wyniki leczenia, natomiast ste-
reotaktyczne napromienianie przerzutów do mózgu pozwa-
la próbować zatrzymać chorobę tam, gdzie terapie systemo-
we działają słabiej. Efektywność jednolekowej immunoterapii 
w  obrębie ośrodkowego układu nerwowego u  chorych na 
czerniaka jest ograniczona, natomiast kombinacja dwuleko-
wa nie jest jeszcze refundowana. Odpowiednio radioterapia 
stereotaktyczna pomaga zachować kontrolę śródczaszkową 
w  trakcie immunoterapii. W  niektórych przypadkach napro-
mieniamy stereotaktycznie wybrane zmiany, na przykład tylko 
te ulegające progresji lub zagrażające objawami neurologicz-
nymi, zamiast napromieniać cały mózg.
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Czy przerzuty do mózgu są napromieniane 
jednoczasowo?
To zależy od możliwości sprzętowych, stosowanej techniki 
i  wielu czynników klinicznych. Można zaobserwować, że ra-
dioterapia stereotaktyczna u  chorych z  przerzutami do mó-
zgu odgrywa coraz większą rolę. Pamiętam, że gdy zaczyna-
łem pracę jako radioterapeuta, immunoterapia nie była jeszcze 
w  powszechnym użyciu, a  radioterapia mózgu w  przypadku 
większej liczby przerzutów miała charakter paliatywny. W tym 
miejscu warto wspomnieć o  efekcie abskopalnym, który nie 
ogranicza się tylko do mózgu. Efekt abskopalny to, w uprosz-
czeniu mówiąc, odpowiedź w ogniskach nienapromienianych 
po zastosowaniu radioterapii. To zjawisko jest bardzo rzadkie, 
natomiast po wprowadzeniu immunoterapii do praktyki klinicz-
nej efekt ten obserwujemy częściej.

Rozumiem, że również w tym przypadku nie można 
dokładnie określić mechanizmu tego efektu.
Niestety nie. To są bardzo złożone molekularne mechanizmy. 
Odkrycie ich może spowodować prawdziwy przełom warty Na-
grody Nobla.

Czy wiadomo, u którego pacjenta połączenie 
immunoterapii z napromienianiem stereotaktycznym 
będzie skuteczne? 
Muszę odpowiedzieć przecząco. Na chwilę obecną jest to 
nieprzewidywalne. Jeżeli pojawia się konieczność, podejmu-
jemy próbę leczenia w takiej kombinacji. Tym bardziej że ra-
dioterapia stereotaktyczna jest bardzo dobrze tolerowana. 
Zagrożenie poważną toksycznością jest niewielkie, natomiast 
potencjalna korzyść duża. 

Czy immunoterapia jest lepiej tolerowana niż 
chemioterapia?
Mamy tu do czynienia z  zupełnie innym profilem toksyczno-
ści. W przypadku immunoterapii nie wynika ona z uszkodzenia 
komórek przez toksyczną substancję, tylko z nadmiernej akty-
wacji układu odpornościowego, który atakuje narządy i tkanki 
chorego. W efekcie tego pojawiają się zespoły przypominające 
chorobę autoimmunologiczną. Właśnie między innymi toksycz-
ności skojarzenia radioterapii z immunoterapią poświęcone są 
wybrane badania kliniczne pierwszej fazy. Szukamy odpowie-
dzi na pytanie, jaką optymalną dawkę przepisać choremu, by 
toksyczność była jak najmniejsza, a skuteczność największa.

To znaczy, że na razie wszystko jest wprowadzane na 
zasadzie prób i błędów?
Prób. Zawsze zachowujemy należytą ostrożność. Wykorzystu-
jemy dotychczasowe doświadczenia i każdą sytuację traktuje-
my indywidualnie. 

Czy często zdarzają się przypadki łączenia tych dwóch 
terapii?
W miejscu, w którym pracuję – tak. W innych ośrodkach praw-
dopodobnie też, ale z  tego, co widzę – zdecydowanie rza-
dziej. Wynika to z konieczności posiadania dostępu zarówno 
do immunoterapii, jak i radioterapii stereotaktycznej w jednej 
placówce. Bardzo ważne jest porozumienie w obrębie zespo-
łu, czyli stała współpraca onkologów klinicznych z radiotera-
peutami, na zasadzie wspólnej pracy w klinice i  omawiania 
sytuacji klinicznej każdego chorego. Co więcej, współpraca 

jest też niezbędna w zakładzie radioterapii, w obrębie specja-
lizującego się w radioterapii stereotaktycznej zespołu lekarzy, 
fizyków medycznych i techników radioterapii. 

Jaka jest świadomość wśród lekarzy w kwestii możliwości 
zastosowania immunoterapii w połączeniu z radioterapią 
stereotaktyczną? 
Onkolodzy kliniczni, z którymi mam przyjemność współpra-
cować w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czer-
niaków, bardzo efektywnie współpracują z radioterapeutami 
i  w  pełni wykorzystują możliwości, jakie może zaoferować 
radioterapia chorym otrzymującym immunoterapię. W przy-
padku chorych na inne nowotwory poddawane immunotera-
pii świadomość jest coraz większa, ale jeszcze chyba wciąż 
niewystarczająca. 

Czy są jeszcze inne metody, które uwrażliwiają tkanki 
nowotworu na immunoterapię?
Potencjalnie tak. Do takich metod należy hipertermia. U wybra-
nych chorych na czerniaka otrzymujących immunoterapię sto-
sujemy radioterapię stereotaktyczną, kojarząc ją  dodatkowo 
z hipertermią. U chorych na czerniaka połączenie radioterapii 
z hipertermią przynosi korzyści. Radioterapia stereotaktyczna 
z immunoterapią – także. Czy połączenie tych trzech metod su-
muje wszystkie pozytywne efekty? Tego jeszcze nie wiemy. 

Czy hipertermię stosuje się jednoczasowo ze 
stereotaksją? 
Tak, ale nie przy każdej frakcji. W przypadku hipertermii najczę-
ściej stosujemy dwa lub trzy zabiegi tygodniowo. Częstsze sto-
sowanie hipertermii mogłoby prowadzić do rozwoju tak zwanej 
termooporności.

Rozumiem jednak, że niezależnie od zastosowania 
hipertermii radioterapia stereotaktyczna może być 
stosowana częściej.
Jest to ustalane indywidualnie. W przypadku radioterapii ste-
reotaktycznej stosujemy najczęściej od jednej do pięciu frakcji 
w tygodniu.

W jakim kierunku zmierza zastosowanie immunoterapii 
i radioterapii stereotaktycznej? 
Przede wszystkim chcielibyśmy określić populację chorych, 
którzy odniosą korzyść z takiej kombinacji. Immunoterapia, po-
dobnie jak inne metody leczenia systemowego, jest skuteczna 
tylko u części chorych. Kiedy warto dołączyć do niej radiotera-
pię stereotaktyczną? Tego chcemy się dowiedzieć.

Co więc skłania lekarzy do łączenia terapii, skoro więcej 
jest pytań niż odpowiedzi?
Lekarz powinien leczyć wedle swojej najlepszej wiedzy. W na-
szej praktyce klinicznej obserwujemy, że chorzy uzyskują ko-
rzyść z takiej kombinacji – czasami długoterminową. Ponadto 
w literaturze medycznej pojawia się coraz więcej doniesień, któ-
re potwierdzają takie obserwacje. Przykładowo, napromienia-
jąc jeden przerzut, który uległ progresji w trakcie immunoterapii, 
umożliwiamy choremu dalsze otrzymywanie dotychczas sku-
tecznego leczenia systemowego. Przed nami badania, analizy 
i statystyki. Ale nic nie zastąpi wielodyscyplinarnego i indywidu-
alnego spojrzenia na każdego chorego.

Rozmawiała Dorota Malinowska
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IMMAX® – pierwszy całkowicie  
bezsmakowy preparat 

żywienia medycznego
W zależności od typu nowotworu NIEDOŻYWIENIE dotyczy od 30 do 85% pacjentów. 
Prowadzi ono do UTRATY MASY MIĘŚNIOWEJ, a czasem do KACHEKSJI.  
Utrata masy ciała jest dominującym czynnikiem pogarszającym rokowanie pacjentów 
(1, 2). Aż 20% zgonów z powodu raka wynika z kacheksji (3, 4, 5). Ponad 5% utrata 
masy ciała znamiennie pogarsza rokowanie pacjentów onkologicznych, a utrata masy 
ciała ponad 30% grozi zgonem.

SPECYFIKA ŻYWIENIA  
PACJENTA ONKOLOGICZNEGO
Spośród pacjentów odbywających pierwszą 
wizytę w  poradni 51% jest niedożywionych, 
9% otyłych, 43% ma wysokie ryzyko żywienio-
we, a u 40% występuje jadłowstręt psychiczny. 
Anoreksja, czyli jadłowstręt psychiczny, to nie 
tylko utrata apetytu, ale też wczesna sytość, 
zmiany w percepcji węchu i smaku, awersja do 
mięsa i  słodkości oraz przewlekłe nudności. 
Bardzo istotnym problemem jest to, że smaki, 
które były dobrze tolerowane przed leczeniem, 
mogą już nie być tolerowane w  jego trakcie. 
Dotyczy to zarówno naturalnego pożywienia, 
jak i tradycyjnych, smakowych ONS. 

ZABURZENIA SMAKU
Zaburzenia percepcji smaków w  trakcie chemio-
terapii dotyczą 50% chorych i  prowadzą do do-
bowego deficytu, który średnio wynosi 500 kcal, 
w  tym 30 g białka. Elektrogustometria ujawnia 
uszkodzenia przewodnictwa we wszystkich trzech 
nerwach zaangażowanych w  percepcję smaku: 
twarzowego, gardłowo-językowego i skalistego.

Efektem tego jest neuropatia obwodowa i/lub 
centralna, która odpowiada za zaburzenia per-
cepcji smaku. Te z  kolei współistnieją z  niskim 
stężeniem cynku w surowicy, ponieważ cynk, jest 
kofaktorem (niebiałkowy składnik niezbędny do 
katalitycznej aktywności wielu enzymów i ich pra-
widłowego funkcjonowania) dla błonowej fosfata-
zy alkalicznej kubków smakowych. 

ZALECENIA DIETETYCZNE
Jednym z podstawowych zaleceń dietetycznych dla 
pacjentów onkologicznych jest wysokokaloryczna 
i wysokobiałkowa dieta, oparta na pełnowartościo-
wym i łatwostrawnym białku. Niezwykle istotna jest 
też suplementacja przeciwutleniaczy, w tym cynku. 
Najlepszym i  najczęściej zalecanym rozwiązaniem 
jest stosowanie specjalistycznych diet przemysło-
wych, które z niewielkiej objętości zawierają skumu-
lowaną porcję składników odżywczych. Jednakże 
ze względu na towarzyszące chorym onkologicz-
nym powikłania, jak jadłowstręt i zaburzenia smaku, 
dostępne na rynku smakowe diety doustne często 
nie są akceptowane przez pacjentów. Tym samym 
nie są spożywane w zalecanej objętości, co nega-
tywnie wpływa na przebieg leczenia i  rokowania 
chorych. Rozwiązaniem tego problemu jest Immax.

Artykuł Sponsorowany
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ZALETY IMMAX®

1.  Całkowity brak smaku. Dieta w proszku prze-
znaczona specjalnie dla pacjentów onko-
logicznych, w  tym z  kacheksją nowotworo-
wą. Immax nie wpływa na smak pożywienia, 
można go więc dodawać do potraw słod-
kich, słonych, zup i napojów, a nawet do wody 
(!). Umożliwia to przyjmowanie niezbędnych 
składników odżywczych przez pacjentów z ja-
dłowstrętem, zaburzeniami smaku i  zapachu 
oraz z  innymi powikłaniami leczenia przeciw-
nowotworowego. 

2.  Białko. IMMAX® jest źródłem łatwostrawnego 
białka serwatkowego. Zalecana dzienna por-
cja IMMAX® dostarcza aż 40 g białka, w  tym 
60% izolowanego białka serwatki białka, 23% 
skoncentrowanego białka serwatki, 17% L-leu-
cyny (7,2 g). Białko serwatkowe zapewnia lep-
sze trawienie i wchłanianie (najszybsze źródło 
białka), lepsze opróżnianie żołądka, wyższy 
poziom krążących aminokwasów oraz lepszą 
retencję azotu. 

3.  Cynk. IMMAX® jest też bogaty w witaminy i skład-
niki mineralne – zawiera dużą dawkę cynku. Za-
lecana dzienna porcja IMMAX® zapewnia 100% 
RDA dla cynku, który ma funkcję katalityczną lub 
strukturalną. Jego niedobór może powodować 
zmniejszoną anhydrozę węglanową, zaburzenia 
smaku (hipogeuzję), kserostomię (6,7), a  także 
prowadzić do atrofii grasicy, limfopenii, zmniej-
szenia mitozy immunoglobulin, uszkodzeń prze-
wodu pokarmowego i dróg oddechowych oraz 
do stresu oksydacyjnego związanego z  rozwo-
jem procesu rakotwórczego. Cynk jest też nie-
zbędny do prawidłowego funkcjonowania ukła-
du immunologicznego. Zalecana dzienna porcja 
IMMAXU® (18 miarek = 15,4 g) zapewnia dodat-
kowe 630 kcal. 

BADANIA POTWIERDZAJĄCE 
SKUTECZNOŚĆ IMMAX®

W  „Journal Onncology” opublikowano badanie, 
którego celem była ocena wpływ wyspecjalizo-
wanego ONS na procent beztłuszczowej masy 
(% FFM) pacjentów leczonych z  powodu raka, 
sprzed wyniszczenia chemoterapią. 

W badaniu udział wzięli pacjenci, którzy otrzy-
mali co najmniej 2 cykle chemioterapii /chemio-
radioterapii w leczeniu neoadiuwantowym, adiu-
wantowym lub paliatywnym i sklasyfikowani jako 
prekachektyczni (PC) (kryteria ESPEN). Zosta-
li losowo przypisani do dwóch grup. W  pierw-
szej grupie suplementacyjnej (SG) otrzymywali 

wysokobiałkowy preparat żywienia medycznego 
(ONS), wzbogacony o L-leucynę (IMMAX®, Pro-
diet Clinical Nutrition) + poradnictwo żywienio-
we (NC). W drugiej grupie – kontrolnej (CG) – pa-
cjenci otrzymali samo poradnictwo żywieniowe 
(NC). Wykazano, że zastosowanie specjalistycz-
nego ONS wzbogaconego o L-leucynę w bada-
nej populacji okazało się skuteczne w utrzyma-
niu beztłuszczowej masy u  pacjentów podczas 
leczenia onkologicznego oraz zwiększyło spo-
życie kalorii i  białka nawet przy izokalorycznym 
protokole interwencji między dwiema grupami. 
Procentowy przyrost FFM był znacząco wyższy 
w grupie SG, podkreślając znaczenie włączenia 
specjalistycznego wysokoproteinowego prepa-
ratu żywienia medycznego ONS w interwencji ży-
wieniowej chorych na raka.

Wsparcie finansowe: Nutripharma Sp. z  o.o., 
Prodiet Clinical Nutrition.
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Lekarz z pasją
Rozmowa z dr n. med. Katarzyną Dyttus, radioterapeutą-onkologiem  
z Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie

Pani doktor, jest pani onkologiem…
Tak i zajmuję się leczeniem chorych na nowotwory cen-
tralnego układu nerwowego. To jest dominująca grupa 
moich pacjentów. 

Co jest najtrudniejsze w tej pracy? 
Chyba jedną z  trudniejszych rzeczy jest presja czasu. 
W  przypadku chorych, zwłaszcza z  glejakiem wielopo-
staciowym, czyli nowotworem o bardzo dużej dynamice 
wzrostu, nawet tygodniowe opóźnienie w rozpoczęciu le-
czenia może wiązać się z ryzykiem progresji guza. Lecze-
nie należy więc rozpocząć jak najszybciej, Druga rzecz 
to fakt, że ci wszyscy pacjenci niestety mają skrajnie złe 
rokowanie. W świetle obecnej wiedzy jest to choroba nie-
uleczalna. To też niemałe obciążenie. 

Rozumiem, że są to chorzy w różnym wieku.
Tak. Do niedawna była to choroba raczej osób starszych, 
czyli po 60. roku życia. Obecnie jednak mam coraz więcej 
bardzo młodych pacjentów. 

Jak rozmawia się z chorymi z tak złym rokowaniem?
To nie jest proste. Ważna jest empatia, profesjonalizm 
i  potrzebne doświadczenie. Rozmowy te są trudne do 
tego stopnia, że po studiach medycznych poczułam 
ogromny niedosyt wiedzy i doświadczenia w tym zakre-
sie. Poszłam więc na podyplomowe studia z psychotera-
pii. Zależało mi na tym, by lepiej sobie radzić w trudnych 
relacjach z pacjentami. Często są to interwencje kryzyso-
we, nawet nie mam czasu na szukanie psychoonkologa, 
więc muszę sobie poradzić sama – tu i teraz.

Czy mając tę dodatkową wiedzę, udaje się pani nie 
przenosić emocji z pracy do domu?
Myślę, że tak. Udaje mi się – zwłaszcza w weekendy – zu-
pełnie zapomnieć o pracy. Zajmuję się innymi sprawami 
do tego stopnia, że wracając w poniedziałek, z  trudem 
przypominam sobie sprawy, którymi przecież żyłam przez 
cały poprzedni tydzień. Jakbym wracała z zupełnie inne-
go świata. Niemniej, choć bardzo staram się nie przeno-
sić emocji do domu, siłą rzeczy czasami potrzebuję się 
wygadać. Na szczęście moja rodzina – córka, która stu-
diuje psychologię, i mąż – są fantastycznymi słuchacza-

mi. Takie wygadanie się w zasadzie mi wystarcza i bardzo 
pomaga. Na szczęście nie potrzebuję tego zbyt często. 
To musi być naprawdę jakaś wyjątkowa sytuacja, która po 
prostu jest dla mnie trudna. Trudniejsza niż wiele innych 
dramatów, z którymi spotykam się na co dzień. 

Co sprawia, że udaje się pani zapomnieć w weekend 
o pracy – stosuje pani jakieś specjalne techniki? 
Nie. Zajmuję się po prostu zupełnie innymi sprawami, któ-
re mnie na tyle angażują, że temat pracy przestaje istnieć. 
Bardzo się cieszę, że mam taką umiejętność. 

Porozmawiajmy więc o pasjach – co jest największą? 
Sport. Od dziecka jeździłam figurowo na łyżwach, jednak 
po kilku latach, między innymi z powodu kontuzji, musia-
łam tego zaprzestać. Wtedy jednak jakoś tak się fajnie zło-
żyło, że zainteresowałam się jeździectwem i  uprawiałam 
ten sport przez kilkanaście lat. Dodatkową motywacją by-
ło to, że również moja córka jeździła konno, więc miały-
śmy wspólny temat i pasję, którą mogłyśmy dzielić. Łączy-
ły nas wspólne rozmowy, przeżywanie sukcesów, porażek 
i wspólne zawody. Natomiast trzy lata temu dawny kolega 
z  łyżew namówił mnie, bym wróciła do łyżwiarstwa. Pod-
jęłam więc trudną decyzję, która wiązała się ze sprzeda-
niem mojego konia i… wsiąkłam w łyżwiarstwo bez pamię-
ci. Obecnie wspólnie dość intensywnie trenujemy. 

Ile razy w tygodniu?
Sześć, przy czym w soboty mamy dwa różne treningi, bo 
poza tymi na lodzie mam też zajęcia baletowe i tańca to-
warzyskiego. W sobotę zaczynam już o szóstej rano. 

Czy intensywność tych treningów oznacza, że 
bierzecie państwo udział w zawodach?
Tak. Niestety obecnie koronawirus pokrzyżował nasze 
plany, bo właśnie powinniśmy się przygotowywać do wy-
jazdu do Berlina na międzynarodowe zawody. To mia-
ła być ostatnia próba sił przed największymi zawodami 
dorosłych w  randze mistrzostw świata w  Oberstdorfie. 
Zresztą mój partner dwukrotnie je wygrał jeszcze z  po-
przednią partnerką. Szykowaliśmy się już w zeszłym se-
zonie, ale nie udało nam się wtedy pojechać i wygląda na 
to, że w tym roku też niestety nam się nie uda.
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Czy to jest odrębna kategoria?
Tak. To są zawody dla dorosłych, czyli dla osób powy-
żej dwudziestego ósmego roku życia. Rozgrywane są 
pod auspicjami ISU (International Skating Union) i oce-
niane przez sędziów międzynarodowych ISU. W Polsce 
w większości jest to traktowane jako sport amatorski, 
natomiast na świecie startujemy między innymi w gro-
nie byłych olimpijczyków. W naszych zawodach bierze 
udział na przykład Midori Ito (wicemistrzyni olimpijska 
z Albertville, mistrzyni świata oraz 9-krotna mistrzyni Ja-
ponii – przyp. red.). Zresztą może w nich wziąć udział 
każdy, kto skończył 28 lat z  karencją 2 lat od kariery 
zawodniczej. Konkurencje są takie same jak w sporcie 
wyczynowym młodszych, czyli są pary sportowe i  ta-
neczne oraz soliści w  różnych kategoriach, z  podzia-
łem na stopień zaawansowania i  trudność programu 
i u solistów dodatkowo wiek. W naszej kategorii nie bie-
rze się pod uwagę wieku zawodników, co jest dodatko-
wym utrudnieniem. 

W jakiej kategorii pani bierze udział?
Jesteśmy parą taneczną. Polacy w  łyżwiarstwie figuro-
wym dorosłych odnoszą niesamowite sukcesy. Nasi ko-
ledzy „z lodu” są wielokrotnymi mistrzami świata zarówno 
w konkurencjach solowych, jak i parach sportowych. Ma-
my dwie superpary, które na zmianę wygrywają wszyst-
ko, co jest do wygrania. Polska ekipa jest więc naprawdę 
bardzo mocna. 

…ale informacje o tym w ogóle nie przenikają do 
mediów. 
Niestety nie. W styczniu w Austrii, w  Innsbrucku odbyły 
się takie zawody, w randze igrzysk olimpijskich dorosłych. 
Polacy wrócili z workiem medali, ale niestety nie jest to te-
matem zainteresowania mediów. Szkoda, może udałoby 
się zachęcić innych. Jak powiedziała jedna z koleżanek, 
jesteśmy „bezwiekowcami”. Na łyżwiarstwo nigdy nie jest 
za późno. Oczywiście skutkiem braku zainteresowania 
ze strony mediów jest też brak sponsorów. Finansujemy 
wszystko we własnym zakresie, co np. uniemożliwia nam 
starty w imprezach za oceanem, które w rankingu ISU są 
drugimi po Oberstdorfie. 

Czy ten cel – jakim jest udział w zawodach 
łyżwiarskich – pomaga pani we wspomnianym 
wcześniej zapomnieniu? 
Na pewno tak. Mając cel, angażuję się całą sobą. Ca-
ły mój mózg jest zajęty tym, co robię w danym momen-
cie. Jeżdżąc w parze tanecznej, mamy wyznaczone tań-
ce obowiązkowe na dany sezon. W tym roku były to blues 
i walc amerykański. Wszystkie pary wykonują jednakowe 
kroki. Liczy się zgodność z muzyką, umiejętności łyżwiar-
skie, rytm, zgranie w parze. Oprócz tego możemy jesz-
cze jechać taniec dowolny, w  którym też są narzucone 
pewne elementy do wykonania. Obowiązkowe jest jed-
no podnoszenie, piruet w parze i twizzle. To jest ogrom-

na praca całego zespołu – w naszym jest troje trenerów, 
z czego dwoje to byli olimpijczycy. Są też instruktorka ba-
letu klasycznego oraz tańca towarzyskiego. Oczywiście 
jest jeszcze pani, która szyje nam stroje. Cały zespół 
wspólnie z nami wkłada ogromną pracę w przygotowanie 
nas do zawodów. Więc to siłą rzeczy mentalnie pochłania 
mnie bez reszty. 

Jak bliscy reagują na to pani zaangażowanie 
w sport? 
Bardzo, bardzo mnie wspierają. Jestem pełna po-
dziwu dla mojego męża, który przejął wszystkie obo-
wiązki domowe. Bo od roku, czyli od momentu decy-
zji o udziale w zawodach w Oberstdorfie, praktycznie 
albo pracuję w jednym z kilku miejsc, albo trenuję, al-
bo śpię. Dodatkowo mój mąż jeździ ze mną w soboty 
o szóstej rano na treningi i nagrywa dla mnie materiał, 
żebym potem mogła go przeanalizować i wychwycić 
błędy, nad którymi będę mogła popracować podczas 
kolejnego treningu. A teraz – kiedy nasze plany zwią-
zane z  zawodami stanęły pod znakiem zapytania – 
bardziej chyba niż ja przeżywa, że najprawdopodob-
niej nie dojdą do skutku.

Co pani najbardziej lubi w tym swoim zaangażowaniu 
w sport? 
Trenowanie. Ja po prostu lubię treningi, lubię to ciągłe 
doskonalenie się, poprawianie. Ostatnio byliśmy już na 
takim etapie, że taniec zaczynał wychodzić. Pracowali-
śmy nad elegancją, ładnym uśmiechem, ramą, czyli nad 
tymi wszystkimi szczegółami, które sprawiają, że taniec 
jest nie tylko poprawny, ale piękny. Praca nad każdym 
elementem to naprawdę ogromna satysfakcja i  jeszcze 
większa przyjemność. 

Jak w środowisku lekarskim jest postrzegana pani 
pasja? Czy koleżanki i koledzy wiedzą o tym, że 
jest pani tak mocno zaangażowana w łyżwiarstwo 
figurowe?
Niektórzy wiedzą, że jeżdżę, ale czy wiedzą, że tak moc-
no jestem w  to zaangażowana, trudno mi powiedzieć. 
Chyba za mało o tym rozmawiamy. Być może nie było ku 
temu okazji, a może zainteresowania ze strony kolegów. 
Natomiast bezsprzecznie byłoby to bardzo miłe, gdybym 
miała większe wsparcie i zrozumienie.

A czy w środowisku właśnie łyżwiarskim jest inny 
lekarz zawodnik? 
Z Polaków nie. W austriackiej parze tanecznej partnerka 
jest lekarzem anestezjologiem. 

Rozmawiały panie kiedykolwiek ze sobą na ten 
temat?
Nie było takiej sposobności. Miałam nadzieję, że wła-
śnie w Oberstdorfie się spotkamy, ale chyba nam się 
to nie uda. 
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Jakie jest pani marzenie w związku z tą pasją?
Oczywiście wygranie mistrzostw świata. Jest to możliwe, 
biorąc pod uwagę fakt, że mój partner dwukrotnie zdobył ty-
tuł mistrza, a inni nasi koledzy z lodu wygrywali wielokrotnie. 

Czy to jest plan założony na lata?
Chcieliśmy startować już teraz, a marzeniem było miej-
sce na podium. Natomiast na przyszły rok mamy wyzna-
czone nowe tańce, nowe programy, bo one się zmieniają 
co sezon, więc tak naprawdę musimy zacząć przygoto-
wania od zera, od początku. Ponieważ wiemy już, jakie 
to będą tańce, może wykorzystamy ten czas, który zo-
stał nam niechcący dany na przygotowania do przyszło-
rocznych zawodów. Oczywiście jak tylko Torwar ruszy, bo 
w tej chwili też jest zamknięty. Zaczyna procentować do-
świadczanie zdobyte podczas wspólnie spędzonych go-
dzin na lodzie, więc to może nam trochę ułatwić. 

Czy łyżwiarstwo jest jedyną pani pasją?
Jest najważniejszą, ale mam jeszcze jedną – podróże. 
Oczywiście wiele moich koleżanek i kolegów podróżuje, na-
tomiast ja z nastawieniem na zimne klimaty. Moim najwięk-
szym marzeniem jest Arktyka. Niestety to troszeczkę ko-
liduje z pasją łyżwiarską, bo wyjazdy do Arktyki są zwykle 
w marcu i kwietniu, kiedy ja jestem w ferworze największych 
przygotowań do zawodów, i to tych prestiżowych. Mistrzo-
stwa w Oberstdorfie odbywają się co roku w maju. To zmu-
sza mnie do wyboru innych kierunków i terminów, ale celem 
jest zima. W zeszłym roku udało mi się przejść przez zamar-
znięty Bajkał, a w tym roku byłam na Kamczatce. 

Niesamowite.
Spaliśmy w  namiotach na lodzie. To było niesamowite 
przeżycie, prawdziwy surwiwal. Możliwość sprawdzenia 
się, nawiązania pięknych przyjaźni. Przeżyliśmy też trzę-
sienie ziemi będąc na lodzie. Tego doświadczenia nie 
chciałabym powtarzać.

Czy „mieszkaliśmy” oznacza, że jest to pasja 
dzielona z przyjaciółmi? 
Wyjazdy organizuje biuro, które specjalizuje się w eska-
padach na Syberię i w tamte rejony. Natomiast faktycznie 
podróżujemy właściwie w  stałym składzie. Jest niewiel-
ka garstka ludzi, którzy właśnie podzielają taką pasję do 
zimna, mrozu i śniegu. Tam też są lekarze. 

Co panią pociąga w tak ekstremalnych podróżach?
Trudno powiedzieć. Po prostu to jest to, co najbardziej lu-
bię i o czym marzę – zobaczyć ocean śniegu, lodu i nic 
więcej. Doświadczyć ciszy, ale też pokonywać własne 
słabości, sprawdzić się, gdy jest trudno, zweryfikować, 
na ile mnie stać i chyba po prostu się wyciszyć.

A bliscy jeżdżą z panią?
Mąż ze względów zawodowych akurat zimą nie może 
wyjeżdżać. Jednak we wrześniu byliśmy razem w Jaku-

cji i przejechaliśmy Trasę Kołymską, więc w zbliżonych 
klimatach. Natomiast córka nie daje się namówić na po-
dróż w miejsca, gdzie temperatura spada poniżej plus 
25 stopni. 

Wspomniała pani o wyciszeniu – lubi pani być sama 
ze sobą? 
Lubię. Czasem idę sama do lasu na daleki spacer, by być 
ze sobą, ze swoimi myślami. 

Rozumiem, że pasja podróżnicza wzbudza większe zain-
teresowanie wśród koleżanek i kolegów?
Tak, bo siłą rzeczy, gdy wyjeżdżam na urlop ktoś mnie 
musi zastąpić. Pada więc pytanie: „gdzie jedziesz?”. Od-
powiedź zazwyczaj budzi jakieś zainteresowanie, więc po 
moim powrocie pytają, jak było, czy nie zamarzłam, czy 
mnie niedźwiedzie polarne nie zjadły i tak dalej. Troszkę 
to humorystycznie (śmiech), ale myślę, że ta pasja jest 
bliższa kolegom i bardziej zrozumiała. 

Skąd wzięła się druga pasja? 
Wychowałam się za granicą i  podróżowałam od dziec-
ka. To było po prostu częścią mojego życia. Natomiast 
długo nie miałam możliwości wyjazdów w te trudniejsze 
warunki klimatyczne, chociaż zawsze mnie kusiły. W tak 
trudne i nieprzyjazne warunki nie można jechać samemu. 
Wszystko musi być zorganizowane i  dopięte na ostatni 
guzik. Potrzebne jest doświadczenie, sprzęt, plan awaryj-
ny… Wszystko się może zdarzyć. Samo wyposażenie jest 
też bardzo, bardzo kosztowne, bo kurtka czy śpiwory mu-
szą zapewniać komfort przy temperaturze –30 stopni. To 
wszystko wymaga więc paroletnich przygotowań. 

Kiedy odbyła się Pani pierwsza wyprawa?
Pierwsza lodowa wyprawa miała miejsce ponad 4 lata 
temu. To była wyprawa też nad Bajkał, ale wtedy prze-
jechaliśmy cały Bajkał samochodami po lodzie, jechali-
śmy też koleją transsyberyjską. Z tym że koleją jechałam 
już też wcześniej, ale latem. Wiele lat temu – też latem 
– udało mi się pojechać na Przylądek Północny. Nato-
miast w tej chwili już „celuję” w zimę, w ten najbardziej 
surowy okres.

Pamięta pani pierwsze wrażenia?
Tak. To był po prostu zachwyt, bo było cudownie, dużo 
piękniej, niż się spodziewałam. Porównując te same miej-
sca zimą i latem, nieodmiennie wybieram zimę. 

Te obie pasje łączy jedno – lód. 
Tak (śmiech). Nawet udało mi się pojeździć na łyżwach 
po Bajkale. Jednak siłą rzeczy więcej czasu poświęcam 
na łyżwiarstwo. Rzadko kiedy mogę wyjechać więcej niż 
dwa razy w roku gdzieś dalej, bo nie starcza mi urlopu, 
a i ten, który mi przysługuje, częściowo przeznaczam na 
zawody. 

Rozmawiała Dorota Malinowska 
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z pacjentem, część 10
Zmotywować pacjenta

W chwili, kiedy powstaje ten tekst, w Polsce bardzo silnie rozwija się epidemia 
wywołana przez koronawirusa COVID-19. Nasz kraj i cały świat mierzą się  
z zagrożeniem i śmiertelnym niebezpieczeństwem, które trudno porównać  
do czegokolwiek, co do tej pory było udziałem naszych czasów. 

Specjaliści reprezentujący praktycznie wszystkie dyscy-
pliny nauk – od lekarzy, przez biologów, matematyków, 
socjologów, na etykach i filozofach kończąc – są zgod-

ni: nikt nie był w stanie przewidzieć czasu, miejsca i skali te-
go zdarzenia oraz skutków i daty, w którym ono minie. Wszy-
scy także są zgodni co do tego, że pandemia i to, co ze sobą 
niesie, w żadnym wypadku nie zwalniają lekarzy i całego per-
sonelu medycznego od dotychczas sprawowanej opieki nad 
chorymi, a wręcz przeciwnie – leczenie, badania i rehabilita-
cja pacjentów powinny trwać nadal. Dzięki odwadze, poświę-
ceniu, a w zasadzie bohaterstwu ludzi pracujących w placów-
kach systemu ochrona zdrowia chorzy otrzymują najlepszą 
pomoc, jakiej tylko można udzielić. 

TROSKA O ŻYCIE I ZDROWIE
Człowiek na co dzień zmagający się z chorobą wystawiony 
jest na działanie stresu, który ma wiele źródeł. W sytuacji kie-
dy dodatkowo pogarsza się sytuacja w jego otoczeniu, może 
wpaść w panikę albo zachowywać się w sposób irracjonal-
ny. Bodźcem mogącym wyzwolić podobne zachowania mo-
gą być na przykład tragiczne lub traumatyczne wydarzenia 
z jego życia, klęska żywiołowa, katastrofa komunikacyjna lub 
budowlana na wielką skalę, działania wojenne, terrorystycz-
ne czy właśnie pandemia, która dotyka nas wszystkich. O ile 
w chwili pojawienia się koronawirusa większość ludzi nie do-
wierzała, że dotrze on nad Wisłę, a potem bagatelizowała je-
go agresywność, o tyle w miarę wzrostu liczby zakażonych 
zaczęły się pojawiać zachowania wywołane lękiem i  uza-
sadnioną troską o własne życie i zdrowie. Jest to zrozumiałe 
zwłaszcza w przypadku pacjentów walczących już z choro-
bą, na przykład nowotworową. 

FAŁASZYWE INFORMACJE
Te przesadne, czasami pozbawione racjonalnych podstaw 
zachowania prowokowane są nierzadko przez fałszywe in-
formacje i  plotki krążące w  społeczeństwie. Współcześnie, 
w  dobie wszechobecnych mediów elektronicznych przeka-
zywanie fake newsów odbywa się bardzo szybko. Podobnie 
zdarzyło się w chwili, kiedy koronawirus dotarł do Polski. Co 
jakiś czas pojawiały się rzekomo naukowe doniesienia, że 

COVID-19 można wyleczyć zestawem witamin, cynkiem, du-
żymi dawkami paracetamolu, witaminy C, leków na opryszcz-
kę i wieloma innymi substancjami obecnymi na rynku. Leka-
rze musieli cierpliwie wyjaśniać i obalać te mity, bo pacjenci, 
nawet najlepiej prowadzeni, masowo ruszyli do aptek, by na 
wszelki wypadek kupować to, co dawało pozorną nadzieję na 
obronę przed wirusem. 

WĄTPLIWE TERAPIE
Polacy bardzo lubią kupować leki, zwłaszcza te bez recepty. 
Według raportu firmy badawczej PMR w 2014 r, na leki wyda-
liśmy ok. 9 mld zł, w 2018 już ponad 13 mld zł. Dla przykładu: 
bezdzietny Polak przeznacza na preparaty OTC i suplementy 
ponad jedną czwartą wartości miesięcznego koszyka zaku-
pów spożywczych. A warto wiedzieć, że Polacy należą do na-
rodów wydających najwięcej pieniędzy na żywność. Nasi roda-
cy znajdują się również w czołówce mieszkańców Europy, jeśli 
chodzi o  spożycie leków przeciwbólowych. Rocznie spoży-
wamy ponad 100 mln opakowań, czyli wydajemy tylko na leki 
przeciwbólowe 2 mld zł. Zajmujemy czwarte miejsce, po Fran-
cji, Grecji i Włoszech, i do czasów wybuchu pandemii wszyst-
ko wskazywało na to, że w 2020 r. będziemy już niestety na po-
dium. Polacy kupują również coraz więcej suplementów diety 
– w 2015 r. przeznaczyliśmy na nie ponad 3,5 mld zł, w 2017 r. 
– 4 mld zł. W 2020 r. wartość tego rynku prawdopodobnie prze-
kroczy 5 mld zł. Suplementy spożywa nawet 72 proc. Polaków, 
a  48 proc. spożywa je regularnie. Statystyczny Polak zjada 
rocznie minimum 130 tabletek witamin i minerałów. Zaledwie 
17 procent rodaków konsultuje ich zażywanie z farmaceutą lub 
lekarzem. Co dziesiąta osoba kupuje suplementy w Internecie. 
Przyjmujemy je w dawkach znacznie wyższych niż zalecane.

Lekarze zatem musieli powstrzymać ten masowy pęd do 
kupowania, a  potem zażywania przez chorych niekontrolo-
wanych ilości leków i paraleków, które mogły wywołać nieod-
wracalne skutki w organizmach pacjentów znajdujących się 
w procesie leczenia. 

BUDOWANIE POROZUMIENIA
Kiedy powoli udawało się wyhamować szaleństwo źle ro-
zumianego samoleczenia, przyszedł kolejny etap. Stojący 
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na granicy wydolności system opieki zdrowotnej był prze-
ciążony ponad wszelką, niewyobrażalną wcześniej miarę. 
By maksymalnie wykorzystać jego możliwości, ściślej niż 
zwykle musieli ze sobą współpracować wszyscy, do któ-
rych trafiają pacjenci. W  przyspieszonym tempie polska 
medycyna mniej lub bardziej świadomie zaczęła wdra-
żać wytyczne EACH, czyli The Europe an Association for 
Communication in Healthcare. To zalecenia dotyczące 
wszystkich uczestników procesu leczenia opiekujących 
się chorym: lekarzy, farmaceutów, ratowników medycz-
nych, techników, pielęgniarek i oczywiście rodziny pacjen-
ta. Zgodnie z EACH korzyści z prawidłowej komunikacji na 
linii lekarz – pacjent – rodzina pacjenta – ratownik medycz-
ny – farmaceuta to: 
•  spadek napięcia emocjonalnego u pacjenta pozwalający 

na dalszą wymianę informacji z osobami udzielającymi mu 
pomocy; 

•  uzyskiwanie przez lekarza bardziej precyzyjnych danych 
umożliwiających skutecz niejsze rozpoznawanie choroby; 

•  zmniejszenie oporu pacjenta wobec proponowanego le-
czenia, w tym zaordynowanych leków;

•  zwiększenie poziomu zaufania pacjenta wobec osób udzie-
lających mu pomocy; 

•  wzrost aktywności pacjenta w procesie leczenia;
•  istotny wzrost poziomu satysfakcji pacjenta, a co za tym 

idzie, malejąca lub niewystępująca liczba ewentualnych 
skarg i  zastrzeżeń na przedstawicieli systemu opieki 
zdrowotnej;

•  spadek postaw agresywnych i roszczeniowych;
•  oszczędność czasu i środków, bo pacjent lepiej współpra-

cujący wymaga zaangażowania mniejszych sił i środków.

ZASADY I METODY
Wszystko to wymaga odpowiednich umiejętności i znajomo-
ści narzędzi, choćby algorytmów rozmowy. Na szczęście ist-
nieją metody usprawniania komunikacji z pacjentem. Pierw-
sza z nich to korzystanie z klasycznego sprzężenia zwrotnego. 
Mówiąc wprost – nie ma lepszej metody na rozmowę z pa-
cjentem niż… rozmowa z pacjentem. Chociaż wydaje się to 
oczywistą oczywistością i truizmem, to jednak pomyślmy, jak 
często w rozmowie z drugim człowiekiem nie słuchamy i nie 
słyszymy tego, co do nas mówi. Dzieje się tak najczęściej 
z powodu braku czasu, zmęczenia albo stresu – co obec-
nie nam szczególnie doskwiera. Warto uważnie słuchać tego, 
co mówi do nas rozmówca, bo stara prawda głosi, że odpo-
wiedź na nasze pytania ukryta jest właśnie w rozmówcy. Za-
sada aktywnego słuchania również pomaga w budowaniu re-
lacji z chorym.

Pomocne w porozumieniu z pacjentem jest też stosowanie 
wielu kanałów do przekazywania informacji. Od wyjaśniania 
i zapisywania na kartce, przez wysyłanie maili czy coraz bar-
dziej obecną, a w czasach epidemii w wielu przypadkach nie-
zastąpioną, telemedycynę. 

ZASADY DOBREJ ROZMOWY
Wypowiedź lekarza powinna składać się z prostych i krótkich 
komunikatów. Praktycy z długoletnim stażem powtarzają, że 
pacjent oczekuje treści, które jest w stanie usłyszeć, zrozu-

mieć, przetworzyć i zastosować w praktyce. Zrozumiały język 
stosowany w rozmowie z chorym ma jeszcze jeden walor: pa-
cjent nie wstydzi się pytać, kiedy czegoś nie rozumie. A zro-
zumienie przekazu ułatwia kolejna zasada mówiąca o  tym, 
by przekazywać ograniczoną ilość informacji. Najlepiej tych 
mających rzeczywisty wpływ na zachowanie pacjenta. Dobre 
jest również wielokrotne powtarzanie informacji w różnych for-
mach, nawet na zasadzie zdania „oczywiście nie muszę przy-
pominać, że…”, a po jakimś czasie „na pewno pamięta Pan, 
o czym mówiliśmy na początku?” i znowu „nie będę po raz 
kolejny powtarzał, że…”. To zasada tak zwanej redundancji. 
Do tego podkreślanie tego, co najważniejsze. 

Zwróćmy również uwagę, że znacznie lepiej zapamiętuje 
się informacje, które są podane na początku lub na koń-
cu, bo korzystamy wtedy z efektu zapamiętywania i efektu 
świeżości, mające związek z zagadnieniami, o których już 
coś wiemy, i przekazywane z zaangażowaniem, a najlepiej 
z entuzjazmem. 

Dzisiaj, jeszcze bardziej niż zwykle, życzymy wszystkim 
zdrowia i wytrwałości.

RASTER
Który pacjent wymaga szczególnego wsparcia 
•  zbyt młody lub zbyt zaawansowany wiekiem,
•  samotny,
•  o nieuporządkowanej sytuacji życiowej,
•  o nieregularnym czasie pracy, leczony przez kilku lekarzy 

jednocześnie,
•  przyjmujący co najmniej 3 leki jednocześnie,
•  leczący się na schorzenia mające objawy podobne do ob-

jawów ubocznych leków,
•  stosujący różne leki o podobnym wyglądzie i  leki w  jego 

opinii o niewygodnej postaci,
•  kiedy w trakcie zażywania leków istnieje konieczność od-

mówienia sobie pewnych rzeczy, np. chęć wypicia alkoholu 
jest przyczyną skróconej terapii antybiotykowej.

RASTER
Z pacjentem warto rozmawiać o:
•  korzyściach ze złożonej terapii lekowej – wykupieniu wszyst-

kich zapisanych leków,
•  konieczności przestrzegania częstotliwości przyjmowania 

leków w ciągu doby,
•  rozsądnym stosowaniu suplementów diety, leków OTC,
•  wystąpieniu ewentualnych objawów niepożądanych,
•  o tym, że ewentualne wysokie koszty leczenia są adekwat-

ne do skuteczności terapii.

RASTER
Czego warto dowiedzieć się od Pacjenta:
•  czy nie ukrywa objawów i skutków ubocznych,
•  czy wykupuje wszystkie zapisane leki,
•  co dokupuje poza receptą,
•  jak ocenia terapię zalecaną przez lekarza,
•  czy samodzielnie próbuje zwalczyć objawy mogące wska-

zywać na chorobę wymagającą wizyty u lekarza,
•  czy poszukuje lekarza o innej specjalności,
•  czy pacjent poszukuje innej poradni, szpitala.




