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BoisięPanraka?

Nie.

APanapacjenci?

Ci,którzyprzychodzą,jużchorująnano-
wotwór inieboją się samegoraka, tylko je-
gokonsekwencji.Wiem,żewiedzazmniej-
sza lęk.Baćsięmożnawielu innychrzeczy,
naktóre sięniemawpływu.Na rakawdu-
żejmierzemasięwpływ.

Ostatniowstrząsnęłanamiwiadomośćośmier-

ciaktorkiAnnyPrzybylskiej.Raktrzustkitowy-

rokczywyzwaniedlaonkologów?SteveJobs

żyłztymrakiem10lat.

Steve Jobs chorował na inny typ raka
trzustki, lepiej rokujący. Generalnie na ca-
łymświeciewprzypadkurakatrzustkimó-
wimyoprzeżyciunapoziomie jednego ro-
ku. To najtrudniejszy nowotwór do lecze-
nia.Niedajeżadnychobjawów.USGczęsto
nie pokaże nic, bo trzustka jest tak zlokali-
zowana, że niewielewidać. A nikt niewy-
konuje rutynowo badań tomograficznych
czyrezonansumagnetycznego.Tennowo-
twór dotyczy 3 tys. chorychw Polsce, nie
jak rak piersi – kilkunastu – czy rak płuca –
kilkudziesięciutysięcy.Tuumieralnośćjest
równapraktyczniezachorowalności.Oczy-
wiście są pacjenci, którzymają szczęście,
aleniewiemy,dlaczegomająszczęście iży-
ją kilka lat, lecz są pacjenci, którzy tego
szczęścia niemają i trudno imprzeżyć na-
wettrzy,czterymiesiące.Jesttojedenznaj-
trudniejszychnowotworówdoleczeniazte-
go powodu, że tak naprawdę jeszcze nie
znaleźliśmyżadnegopunktuuchwytu.Tak
jakwprzypadkuinnychnowotworówwie-
my, jakzablokowaćichrozwój,wprzypad-
ku raka trzustki nie znaleźliśmy nic, co by
mogło spowodować przełom.Wielkie na-
dziejewiąże się z immunoterapią, byćmo-
żeonapoprawi rokowania chorych.

Cotojestimmunoterapia?

Wiemy, że układ odpornościowy sam
potrafiwalczyćznowotworem.Ukażdego
pojawiają się komórki, które potencjalnie
mogą być komórkami rakowymi, ale nie
uwszystkich ta chorobawystępuje, dlate-
go, że układ odpornościowypotrafi je roz-
poznawać i eliminować.Wiemyteż, żeno-
wotwórpotrafioszukaćukładodpornościo-

wy.Koncepcjaimmunoterapii,októrejmy-
śli sięod100lat,poleganatym,żeterazza-
czynamy efektywnie uderzać nie lekami
wnowotwór,alestymulowaćukładodpor-
nościowy, żeby rozpoznawał i niszczył ko-
mórkinowotworowe. I tobyćmożebędzie
przyszłośćw leczeniu tegonowotworu.

Zachorowanie na rakawniedalekiej przy-

szłości toniebędzie jużkwestia przypadku,

leczwieku?

To jest kwestia wieku. Jeśli mamy bar-
dzomłodych chorych, to tu rzeczywiście
możnamówićozaskoczeniualboprzypad-
ku. Natomiast w pewnymwieku zachoro-
wanie na raka jest cechą absolutniewiążą-
cąsięzmetryką.Wspołeczeństwieamery-
kańskim,którejestchybajednymznajstar-
szych na świecie, gdzie ludzie coraz częś-
ciejdożywają90,anawet100lat,uważasię,
żejedennadwóchmężczyzni jednanatrzy
kobiety zachoruje na raka.Aleniekoniecz-
nie z tegopowoduumrze.

Wszyscymożemyzachorowaćnaraka?

Gdybyśmydożyli 120 lat, to takiepraw-
dopodobieństwo będzie zbliżało się do
100 proc.

Zachowaniaprozdrowotneczydbanieosie-

biespowodują,żekomórki rakoweniebędą

się rozwijać?

Komórkirakowerozwijająsięwkażdym
organizmie,alezachowaniaprozdrowotne
zmniejszajądynamikęrozwojutychkomó-
rek,a jeżeli jużonesiępojawią, touniektó-
rychludziowozmniejszeniedynamikispo-
woduje,żenowotwórniezdążysięujawnić
dośmierci.Zdrugiejstronyzachowaniapro-
zdrowotne poprawiają funkcje układu od-
pornościowego, który naturalnie zwalcza
komórki mogące dać początek procesowi
nowotworowemu.

Zwykłefikołkiulecząraka?

Niechodziozwykłefikołki, tylkooregu-
larnywysiłek fizyczny.O zmęczenie orga-
nizmu, ale nie o ekstremalny wysiłek, bo
onraczejosłabiaukładodpornościowy,niż
wzmacnia. Delikatny jogging kilka razy
w tygodniu czy inne formy sportu powo-
dują, że układ odpornościowy się aktywi-
zuje,a jednocześniewysiłekfizycznytwo-
rzy w organizmie pewne niedobory ener-
getyczne. Czyli poprostudochodzi do zu-
żywaniaglukozy, innychsubstratówener-
getycznych,wwynikuczegoorganizmdo-
staje sygnał, że pojawiają się niedobory
energetyczne. Gdy taki sygnał dociera

dopojedynczych, rozwijającychsiękomó-
rek nowotworowych, to na pewnonie bę-
dą spieszyły się z namnażaniem, bowiem
mnożenie się może oznaczać dla nich sa-
mobójstwo. Gdyw trakcie podziałów ko-
mórkowychbrakujeenergii,abytepodzia-
ły dokończyć, to komórka obumiera.Wy-
siłkiem fizycznym oszukujemy więc ko-
mórkęnowotworową iprzestrzegamy, że-
by się nie dzieliła i nie zużywała energii,
którejmoże zabraknąć.

JakwyglądasytuacjapacjentówwPolsce?

Kiedyś dla chorych na raka na etapie
chorobyuogólnionej (gdywystępująprze-
rzuty) nie było żadnego efektywnego le-
czenia.Wlatach70.,80.,90.zaczęłysiępo-
jawiaćnowe leki chemiczne.Wtedy leczy-
ło się agresywnie, łącząc je ze sobą, z całej
siły uderzając w chorobę nowotworową.
Terazwiemyorakuwięcej, rozumiemy,że
leczenie bardzo agresywne czegoś, czego
wyleczyć się nie da, rzadko wiele wnosi,
a po drodze gubimy jakość życia. Jeżeli
zwolnimypostęp choroby, a jednocześnie
zmniejszymyagresywność leczenia, toor-
ganizmbędzie bardziej chroniony iwtedy
pacjent żyje dłużej. Świadomość faktu, że
chorzy onkologiczni umierają przede
wszystkim z powodu powikłań po lecze-
niu,zupełniezmieniapodejściedotejcho-
roby i samego pacjenta. Gdy choroba jest
na wczesnym etapie, gdymożemy ją wy-
leczyć, wtedy zagryzamy zęby, idziemy
po bandzie, bo chcemy całkowicie wyru-
gować ją z organizmu pacjenta. Jeżeli na-
tomiastmamychorobęuogólnioną, gdzie
wiemy, że pacjenta nie wyleczymy i wie-
my, że choroba się nie śpieszy, to i my się
nie spieszymy. Jeśli choroba nie jest agre-
sywna, to imynie postępujemyagresyw-
nie,awręczdelikatnie, takżebytylkoprze-
rzuty nie rosły. To znacząca zmiana w le-
czeniu farmakologicznym nowotworów.
Jednocześniepojawiły się terapiecelowa-
ne. Zdobyliśmyotowiększąwiedzędoty-
czącą choróbnowotworowych,mechani-
zmówmolekularnych, które nimi rządzą,
poznaliśmy silniki wewnątrzkomórkowe
wdanymtypienowotworu inauczyliśmy
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się wybiórczo takie silniki wyłączać. Le-
czeniecelowane jest teżprzewlekłe.Trwa
takdługo, jak jest skuteczne i chorzy je to-
lerują.Możliwości leczenia sekwencyjne-
go,niskodawkowego,aleciągłego,pozwo-
liłyznaczącowydłużaćczasprzeżyciacho-
rych, a jednocześnie wyraźnie poprawiły
jakość ich życia.

Tosukcesmedycyny,aleczydlanasdostępny?

To, żewprowadzasiępakietkolejkowy,
definiując ekstremalnie krótkie (nawet jak
na warunki zachodniej Europy) terminy
kwalifikacji idiagnozowaniapacjentazpo-
dejrzeniem choroby nowotworowej, wy-
maganiesłychanegozwiększenianakładów
naonkologię,aprzecieżwiemy,żejużwtej
chwili zdecydowanawiększość komplek-
sowychośrodkówonkologicznychcoroku
przekracza kontrakt o 15–25 proc., za które
nie otrzymują żadnych dodatkowych pie-
niędzy odNFZ. Środowisko onkologiczne
wyliczyło, że proponowane zmianywiążą
się zkoniecznością zwiększenianakładów
nie o 20 proc., a o 40 proc.! Dodatkowo
wPolscebrakujeonkologów.Wedługnowej
ustawy (aby spełnić założenia pakietu ko-
lejkowego)pacjentówwporadniachonko-
logicznychbędąmoglikonsultowaćlekarze
jużpopierwszymrokuspecjalizacji.Azgod-
nieznowymtrybemspecjalizacji,dlakoń-
czącychw tej chwili skrócone o jeden rok
studiamedyczne,wprocesiespecjalizowa-
nia sięwdziedzinieonkologii przezpierw-
sze trzy lata kształcenia lekarze nie będą
mieli żadnegokontaktuzonkologią!

Tocozrobić, jeślinapacjentaonkologicznego

wPolscewydajesięnajmniejwcałejEuropie?

Przedewszystkimnależy spojrzeć real-
nie na naszemożliwości. Niemożna ocze-
kiwać,żejednąustawąrozwiążesięwszyst-
kie problemy. Konieczne jest zwiększenie
nakładównaonkologięirównoleglepopra-
wawzakresie kształcenia specjalizacyjne-
go (zwiększenie liczbyspecjalizującychsię
onkologów oraz lepsze ich wyszkolenie).
Zdajemysobiesprawę,żeniemaszans,aby
wszystkie najnowsze (i najdroższe) leki
odrazupojawiłysięwPolsce.Oczekujemy
jednak, że będziemymogli leczyć chorych
zgodnieznajlepsząnasząwiedzą,szczegól-
nie jeżeli mówimy o stosowaniu klasycz-
nych, relatywnie tanich lekówonkologicz-
nych.W tej chwili onkolodzymogą stoso-
wać leki onkologiczne tylkowsposób zgo-
dy z ich rejestracją. Jeżeli lek był wprowa-
dzony10–20lattemu,tonajczęściej jegore-
jestracja obejmuje tylko iwyłączniewska-
zania, które określonow tamtym okresie.
Aprzecieżbadanianadtymlekiemsięwte-
dyniezakończyły,tylkoprowadzonojeda-
lej. Idziękitymbadaniomdzisiajwiemy,że
wiele tych starych leków jest skutecznych
w innych wskazaniach (w innych nowo-
tworach),niżkiedyśuważano.Niestety,po-
nieważ lek jest„stary”,aposzerzeniezapi-
sówrejestracyjnychbardzokosztowne,no-
wewskazanianiesąuwzględniane.To jest
przyczyna narastającej frustracji lekarzy
i pacjentów – mamy do dyspozycji tani,
sprawdzony i skuteczny lek, ale ustawa
refundacyjna uniemożliwia nam jego za-
stosowanie. Czyli przepisy prawne unie-
możliwiająnamleczeniezgodnieznajbar-
dziej aktualnąwiedzą lekarską.To jestpo-
twierdzenie,żeczęstoniekwestie finanso-
we, ale organizacyjne powodują, że roko-
wanie chorych onkologicznych w Polsce
jestgorszeniżwwiększości innychkrajów
rozwiniętych.a

b Immunoterapia polega na tym, że stymulujemy układ odpor-
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