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PRINCIPIUM

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Nowoczesna dermatologia

P

rzez wiele lat choroby skóry były postrzegane wyłącznie tak, jakby chorowała tylko
skóra; jeszcze dziś wielu lekarzy, którzy
dermatologii uczyli się wiele lat temu na studiach, jest przekonanych, że wykwity na skórze
wystarczy posmarować i powinny zniknąć. Nie
zawsze tak jest. Skóra ma swój własny układ
immunologiczny i endokrynologiczny, to bardzo ważny organ, który często musi być przestrajany ogólnoustrojowo, gdyż stosowanie
preparatu miejscowego wyłącznie na wykwit
skórny nie jest w stanie zablokować rozwijania
się procesu chorobowego. Coraz większa jest
świadomość tego, że przewlekłe choroby skóry muszą być leczone także ogólnie. Co prawda w dermatologii nadal podstawą pozostaje leczenie miejscowe, przeciwzapalne, jednak
w większości chorób będziemy stosować również leki ogólne, systemowe, m.in. biologiczne.
Bardzo ważne jest, by patrzeć na chorego
w sposób holistyczny. W przypadku przewlekłych schorzeń skóry choruje także psychika. Nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy nie
widać na pierwszy rzut oka; natomiast cho-

rób skóry czy włosów nie sposób ukryć. Często mają one negatywny wpływ na jakość życia, funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
Pacjenci, u których zmian nie sposób ukryć,
często popadają w depresję, unikają kontaktów społecznych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i osób młodych. Z wieloma chorobami skóry
wiąże się stygmatyzacja.
Dlatego tak ważne jest, żeby – jeśli to tylko
możliwe – choroby skóry były dobrze leczone.
Cieszy fakt, że pojawiają się nowe leki, które dla
najciężej chorych pacjentów są światłem w tunelu. Bardzo dużo w ostatnim czasie zmieniło
się też, jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnego
leczenia w Polsce: mamy już portfolio nowoczesnych leków refundowanych w łuszczycy, pojawił się pierwszy lek biologiczny w leczeniu AZS.
Oczywiście, jest jeszcze kilka zmian, na które
czekamy; mam nadzieję, że stanie się to w miarę szybko.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt,
krajowy konsultant w dziedzinie
dermatologii i wenerologii

DZIĘKI POMOCY:
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PROF. JOANNA NARBUTT:
Skóra to bardzo skomplikowany
organ, który musi być przestrajany
ogólnoustrojowo. Stosowanie
preparatu miejscowego nie jest w stanie
zablokować rozwijania się procesu
chorobowego.
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PROF. PIOTR RUTKOWSKI:
Rocznie w Polsce wykrywa się ok. 4
tys. zachorowań na czerniaki. Część
zmian jednak jest bardzo trudnych
do interpretacji, np. na skórze twarzy
u osób w wieku podeszłym. Mogą to być
rozległe zmiany.
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FOT. TOMASZ ADAMASZEK

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Reklama w wersji
tylko dla lekarzy
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Musimy zmienić
myślenie
o chorobach
dermatologicznych
FOT. URSZULA CZAPLA

W marcu odbył się kongres Amerykańskiej
Akademii Dermatologii, jedna z największych
konferencji dermatologicznych na świecie.
Jakie były najważniejsze doniesienia tam
prezentowane? Czy widać, jak zmienia się
dermatologia?

Doniesienia kongresowe pokazały, jak bardzo obecnie dermatologia się rozwija, zwłaszcza w kierunku leczenia systemowego wszystkich przewlekłych chorób
o przebiegu zapalnym, takich jak łuszczyca, atopowe
zapalenie skóry, wyprysk alergiczny, łysienie plackowate, bielactwo. Jednym z wiodących tematów było
właśnie łysienie plackowate oraz bielactwo, ponieważ
przez wiele lat – można powiedzieć – staliśmy w miejscu, jeśli chodzi o leczenie tych schorzeń. Obecnie
ukazały się pierwsze wyniki badań klinicznych nowych
cząsteczek, głównie inhibitorów kinaz janusowych. Wy6

daje się, że będą one światłem w tunelu dla pacjentów
z tymi chorobami. To ważne, gdyż widzimy, że takich
osób przybywa; schorzenia te zaczynają w coraz większym stopniu dotykać również populacji dziecięcej.
Przełomem jest również trend pokazujący, że co
prawda w dermatologii nadal podstawą pozostaje leczenie miejscowe, przeciwzapalne, jednak w większości chorób będziemy stosować również leki ogólne,
systemowe, m.in. biologiczne, które znajdują duże zastosowanie w medycynie.
W trakcie kongresu wiele sesji było poświęconych
relacji pacjent-lekarz, poprawie przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjenta, holistycznej opiece nad chorymi. Przewlekłe choroby skóry, również
z powodu stygmatyzacji, która się z nimi wiąże, mają
bardzo negatywny wpływ na jakość życia, funkcjonowanie zawodowe, społeczne. Mówiło się o tym już od

pewnego czasu, obecnie jednak przykłada się do tego
coraz większą wagę. Pomaga to spojrzeć na pacjenta
w sposób holistyczny.
Dermatologia idzie w bardzo ciekawym kierunku,
będzie wymagała od nas zdobywania wiedzy na temat
farmakoterapii, działań niepożądanych, stosowania leków dermatologicznych łącznie z terapiami przyjmowanymi przewlekle przez pacjenta z powodu innych
schorzeń. Bardzo rozwija się również medycyna estetyczna, która w dużej części jest działką dermatologii.
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie są już wykorzystywane wyłącznie w celu poprawienia urody, ale
również mocno wspomagają kurację dermatologiczną. Przykładem jest ciężki trądzik, po którego wyleczeniu często pozostają blizny. Obecnie są już możliwości
z zakresu medycyny estetycznej, głębokie pilingi, laseroterapia, które dopełniają farmakoterapii, by podnieść jakość życia pacjenta. Jest to wręcz element leczenia.

Coraz większą rolę w leczeniu dermatologicznym
odgrywa leczenie systemowe. Oznacza to, że
choroba skóry nie jest „tylko” chorobą skóry?
Choruje cały organizm?

sję, stosować niskie dawki leków, nawet próbować je
na jakiś czas odstawić, licząc, że na tyle przestroiliśmy
immunologicznie skórę, że da sobie ona przez pewien
czas radę.
Dużym problemem jest też to, że wiele chorób dermatologicznych dotyczy młodych dorosłych, a także
populacji dziecięcej.

Dzieciom i młodzieży szczególnie trudno
przestrzegać zaleceń i pogodzić się z tym, że
choroba może trwać przez całe życie…

To prawda, trudno im przestrzegać zaleceń, jeśli konieczne jest codziennie stosowanie leczenia miejscowego, a często tak właśnie się dzieje. To duży problem
psychologiczny. Problemem jest również stygmatyzacja, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Wszędzie panuje kult bycia pięknym, a cóż bardziej widać
niż skórę i włosy?

Mówiła Pani o przełomach, jakie pojawiają się,
jeśli chodzi o leczenie łysienia plackowatego,
bielactwa, ale również, że te problemy coraz
częściej dotykają dzieci. Dlaczego tak się dzieje?

To choroby o podłożu autoimmunologicznym, ich liczSkóra ma swój własny układ immunologiczny i właba wzrasta, podobnie jest z innymi chorobami o podsny układ endokrynologiczny – to również są odkryłożu autoimmunologicznym, jak np. cukrzyca typu 1.
cia ostatnich lat. Coraz więcej dowiadujemy się na ten
Na pewno dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne,
temat. Skóra to bardzo ważny organ, który musi być
jednak również środowiskowe, jak infekcje, przewleprzestrajany ogólnoustrojowo, gdyż stosowanie prekły stres, być może również bardziej modyfikowana
paratu miejscowego wyłącznie na wykwit skórny nie
żywność. Dużą wagę przykładałabym do przewlekłego
jest w stanie zablokować rozwijania się procesu chostresu, który towarzyszy nam wszystkim od najmłodrobowego. Niestety, nawet wielu lekarzy, którzy nie są
szych lat. To jeden z uznanych czynników wywołujądermatologami, postrzega wykwity na skórze jako coś,
cych choroby autoimmunologiczne.
co wystarczy posmarować i powinno zniknąć. Tak nie jest. Skóra ma
wyjątkową pamięć immunologiczSkóra to bardzo ważny i skomplikowany organ, który musi
ną, jest bardzo skomplikowanym
być przestrajany ogólnoustrojowo, ma również wyjątkową
organem.

Również pacjentom pewnie
często trudno wytłumaczyć,
że konieczne jest przewlekłe
leczenie. A nie jest łatwo
stosować się do zaleceń przez
miesiące i lata…

pamięć immunologiczną. Stosowanie preparatu
miejscowego wyłącznie na wykwit skórny nie jest w stanie
zablokować rozwijania się procesu chorobowego.

Musimy zmienić myślenie o chorobach dermatologicznych. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, to wie, że przez
całe życie konieczne jest przyjmowanie leków albo insuliny. Choroby skóry przez wiele lat były postrzegane
jako zmiany na skórze, które pojawiły się i trzeba się
ich pozbyć. Pacjenci nie rozumieją, że to przewlekłe
choroby, często trwające przez całe życie. Nie potrafimy dziś wyleczyć łuszczycy czy atopowego zapalenia
skóry; możemy jednak wprowadzić pacjenta w remi-

Na pewno lepiej dziś też diagnozujemy choroby skóry, lepsza jest też dostępność do specjalistów,
większa świadomość pacjentów, że można coś z danym problemem zrobić, bardzo rozwija się też farmakoterapia. Wszystko to powoduje, że pacjentów przybywa.

Jak ocenia Pani Profesor dostęp w Polsce
do najnowocześniejszych terapii
dermatologicznych?
7
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Bardzo wiele w ostatnim czasie się zmieniło, największy sukces dotyczy leczenia łuszczycy. Obecnie mamy
już duże portfolio nowoczesnych leków refundowanych, choć jest jeszcze kilka rzeczy, które chcielibyśmy
zmienić i mam nadzieję, że uda się to w miarę szybko. Zależy nam na zmianach w już istniejących programach lekowych, na możliwości zwiększenia liczby leków
do leczenia łuszczycy u dzieci. W AZS mamy refundację
dupilumabu, pierwszego leku biologicznego, który jest
absolutnym przełomem i będzie złotym standardem
w leczeniu tej choroby. Na razie mamy jego refundację
tylko w leczeniu osób dorosłych, mam jednak nadzieję, że w tym roku uda się go zrefundować przynajmniej
jeszcze dla młodzieży, ponieważ w tej grupie szczególnie ważne jest dobre leczenie i pomoc. Walczymy nie
tylko o skórę, ale też o zdrowie psychiczne.

Jakie są więc największe wyzwania jeszcze na ten
rok?

pacjenta. W Polsce toczy się dużo badań klinicznych, które dają pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii, często z nich korzystają, są to badania wieloośrodkowe, trzeciej fazy, bardzo dobrze
monitorowane. Pacjenci są coraz bardziej świadomi korzyści z badań klinicznych, często sami ich poszukują.

Jak epidemia COVID-19 zmieniła leczenie chorób
skóry?

Na początku pandemii wszyscy zachwycili się telemedycyną w dermatologii, przyznam jednak, że nie
mam z nią zbyt dobrych doświadczeń. We wszystkich chorobach przewlekłych pacjenci kontynuujący
leczenie i będący w stabilnym stanie mogą kontaktować się poprzez telemedycynę z lekarzami, szczególnie, jeśli byłoby to możliwe poprzez wideoczaty.
Jeżeli jednak chodzi o wizyty pierwszorazowe, to teleporady w dermatologii zupełnie się nie sprawdzają. Mieliśmy przypadki na początku pandemii, kiedy
np. lekarz zalecał leczenie na trądzik – bo tak wyni-

Mamy nadzieję na ostateczne zniesienie pewnych granic administracyjnych w programach lekowych, przede
wszystkim zniesienie przerwy w leczeniu;
chcielibyśmy zwiększyć portfolio leków dla
Pacjent chorujący na cukrzycę wie, że przez całe życie
dzieci w łuszczycy, wprowadzić dupilumab
dla młodzieży: te kwestie są najważniejsze.
będzie musiał przyjmować leki albo insulinę. Choroby
W wielu krajach świata pacjenci mają doskóry przez wiele lat były postrzegane jako wykwity
stęp także do innych nowoczesnych leków,
skórne, które pojawiły się i trzeba się ich pozbyć.
m.in. inhibitorów kinaz janusowych; liczyPacjenci nie rozumieją, że są to przewlekłe choroby,
my na to, że one również wejdą do leczenia. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ze
często trwające przez całe życie.
względu na cenę może to być problemem.
Refundacja nowych leków, w tym biologicznych, dotyczy zwykle pacjentów chorujących na łuszczycę czy AZS. W wielu krajach te bardzo
kało z opisanych objawów – a po kilku dniach panowoczesne leki są stosowane off label, poza wskazacjent przyjeżdżał na izbę przyjęć i okazywało się, że
niami, także w innych chorobach skóry. To drogie leki,
choruje na półpaśca.
a terapia jest przewlekła, pacjentów nie stać na ich zaTeleporady mogą mieć swoje miejsce w leczeniu,
kup. Firmy występują o refundację zgodnie z charaktejednak prawdziwa medycyna face to face pozostarystyką produktu leczniczego, jednak ChPL jest opranie. Tym bardziej, że wiemy, jak ważne jest holistyczcowana na podstawie badań klinicznych, a dla małych
ne podejście do pacjenta, wysłuchanie go, przekonagrup pacjentów takie badania często nie są wykonywanie do leczenia.
ne. Muszę jednak zaznaczyć, że z roku na rok mamy
coraz więcej pieniędzy przeznaczanych w ramach FunNa początku pandemii dużo mówiło się
duszu Medycznego dla szpitali o trzecim poziomie reo zmianach skórnych towarzyszących COVID-19.
ferencyjności, możemy też korzystać z RatunkoweCzy dziś jest już opisywana nowa jednostka
go Dostępu do Technologii Lekowych, procedura jest
chorobowa, jak pocovidowe zmiany skórne?
dużo prostsza niż kilka lat temu. Dlatego dziś mamy
W przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 występowały zmiadużo większe możliwości, by pacjentowi pomóc.
ny skórne, nie były one bardzo odmienne od występujących w przebiegu innych chorób wirusowych.
Polska dermatologia dziś nie odbiega od
Najczęstszym problemem jest obecnie łysienie pocoświatowej?
vidowe – to klasyczne łysienie poinfekcyjne. U niektóZdecydowanie jesteśmy na światowym poziomie.
rych pacjentów faktycznie utrata włosów była duża.
Mamy dostęp do wiedzy, możliwość uczestniczenia
Dobrą wiadomością jest jednak to, że po kilku miesiąw kongresach naukowych, wiemy, jak pokierować
cach następuje odrost włosów.
8

AKTUALNOŚCI

Szansa dla chorych
na łysienie plackowate
Podczas kongresu AAD (American Academy of Dermatology),
który odbył się w marcu w Bostonie, przedstawiono wyniki badań potwierdzające efektywność nowego rodzaju terapii dla chorych z łysieniem plackowatym. To choroba autoimmunologiczna, w której dochodzi do niszczenia mieszków włosowych oraz
łysienia. W ciężkiej postaci choroba prowadzi do całkowitej utraty owłosienia skóry głowy, brwi, rzęs, a nawet włosów łonowych.
Choroba może dotknąć w każdym wieku, często jednak zdarza się
u osób przed 30. rokiem życia.
Przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badania kliniczne III fazy BRAVE-AA1 i BRAVE AA-2 obejmowały ok. 1200 pacjentów z ciężką i średniociężką postacią łysienia plackowatego.
Dzięki stosowaniu u nich baricytynibu – inhibitora kinaz janusowych (JAK) – u ok. 40 proc. pacjentów odnotowano w ciągu 52 tygodni znaczący przyrost powierzchni pokrytej włosami. Więcej
niż 2 na 5 pacjentów, stosujących wyższą dawkę leku, uzyskało
pełny odrost brwi (44,1 proc.) i rzęs (45,3 proc.). W lutym 2022 r.
Agencja ds. Żywności i Leków USA (FDA) skierowała baricytynib
na szybką ścieżkę badawczą dotyczącą zaakceptowania go w terapii łysienia plackowatego. Decyzja spodziewana jest pod koniec
roku.

100 lat PTD
W lutym 1920 roku utworzone zostało Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD). Pierwszym prezesem PTD został dr Robert
Bernhardt, jeden z najwybitniejszych polskich dermatologów,
wysokiej klasy klinicysta, twórca tzw. szkoły świętołazarskiej,
z której wywodziło się wielu świetnych dermatologów, m.in.
prof. Bohdan Michałowski – twórca polskiej dermatologii pediatrycznej, oraz prof. Edward Bruner i doc. Ludwik Kwazebart
– wieloletni redaktorzy „Przeglądu Dermatologicznego”. Obchody 100-lecia PTD będą obchodzone podczas 32. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, który odbędzie się w Lublinie w 2023 r.

Wytyczne
leczenia zapalenia
skórno-mięśniowego
Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
wydało rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne leczenia zapalenia skórnomięśniowego – wytyczne są do pobrania
na stronie Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego (https://www.ptderm.pl).
Zapalenie skórno-mięśniowe jest chorobą autoimmunologiczną cechującą się obecnością
zmian skórnych i/ lub objawów zapalenia mięśni. W przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego identyfikuje się szereg autoprzeciwciał
(m.in. anty-Mi2, anty-TIF1, anty-NXP2, antySAE lub anty-MDA5), których obecność może
być powiązana z określonym fenotypem klinicznym. Diagnostykę nasilenia zajęcia mięśni
obecnie opiera się głównie na badaniu fizykalnym, odchyleniach w badaniach laboratoryjnych, badaniu elektromiograficznym oraz badaniach obrazowych, przede wszystkim przy
użyciu rezonansu magnetycznego.
Podstawą leczenia są podawane ogólnie
glikokortykosteroidy w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, a w przypadku braku zadowalającej poprawy immunoglobuliny dożylne. Ponadto w
przypadku śródmiąższowej choroby płuc konieczne może być zastosowanie cyklofosfamidu. Wybór terapii i szybkość redukcji dawek
zależą od dynamiki procesu chorobowego,
objawów, stwierdzanych zaburzeń immunologicznych, a także chorób współistniejących
oraz stosowanych leków.

Nowy portal dla lekarzy
Campus Sanofi Dla Lekarzy (https://www.campus.sanofi/pl)
to nowy portal dla lekarzy, na którym w bardzo atrakcyjnej
formie przedstawione są najnowsze informacje dotyczące
leczenia szeregu chorób, w tym dermatologicznych,
również dotyczące nowo wprowadzanych terapii.
Na stronie znajdują się także materiały, które lekarze
mogą wykorzystać w pracy z pacjentami.
FOT. DEPOSITPHOTOS

9

NOWOTWORY SKÓRY

ROZMOWA Z PROF. DR. HAB.
N. MED. PIOTREM RUTKOWSKIM,
KIEROWNIKIEM KLINIKI
NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH,
KOŚCI I CZERNIAKÓW NARODOWEGO
INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PIB.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Nietypowe
oblicze czerniaka
Czy wciąż obowiązuje schemat ABCDE, czyli:
A (asymetria), B (nierówne brzegi), C (kolor:
czerwony lub czarny), D (duży rozmiar),
E (ewolucja, czyli postępujące zmiany)?
Można na tej podstawie podejrzewać, a nawet
rozpoznać, czerniaka?

Ten schemat obowiązuje dla większości czerniaków,
które możemy wykryć i zdiagnozować „okiem nieuzbrojonym”, czyli wtedy, gdy pacjent bada się sam
lub lekarz wysuwa podejrzenie czerniaka. Dla bardzo
wczesnych czerniaków ten schemat może nie wystarczyć, gdyż nie zawsze spełniają one te wszystkie kryteria. Dlatego często niezbędne jest wykonanie badania
dermatoskopowego.
Jeśli chodzi o schemat ABCDE, to bardzo ważnymi
kryteriami oceny jest asymetria, nierówne brzegi, kolor, rozmiar, jednak najważniejsza jest ewolucja, czyli zmiana. Powinniśmy szczególnie zwracać uwagę na
dwa przypadki: pierwszy – na skórze już była zmiana
barwnikowa, która zaczęła się zmieniać. Drugi: pojawiła się nowa zmiana, która zaczyna rosnąć. Na podstawie kryterium ABCDE można rozpoznać ok. 50-60
proc. wczesnych czerniaków, dlatego bardzo ważne
jest badanie dematoskopowe.

Jakie są nietypowe miejsca, gdzie może pojawić
się czerniak?
10

Czerniaki mogą pojawiać się w miejscach trudno dostępnych, dlatego tak ważna jest ocena całej skóry.
Rzadko występują one na owłosionej skórze głowy,
choć tak może się zdarzyć. Nietypowe miejsca to również dłonie, stopy, przestrzenie międzypalcowe, okolice narządów płciowych, odbytu. To nie są miejsca
standardowo badane; pacjent musi się zgłosić, chcieć
pokazać swoją skórę.

Czerniak na błonach śluzowych czy np.
w okolicach narządów płciowych jest wykrywany
przez pacjenta?

Część tych zmian może być wykryta podczas badań
ginekologicznych. Z kolei czerniak w obrębie błony
śluzowej jamy ustnej jest czasem wykrywany przez
stomatologa lub laryngologa. Czerniak oka może zdiagnozować okulista. Są to jednak rzadko występujące
zmiany.

Jaka jest czułość badania wykonanego
dermatoskopem?

W przypadku osoby wykształconej w dermatoskopii
czułość i swoistość diagnostyczna wynosi ok. 95-98
proc. Zdarza się jednak, że nawet bardzo dobry dermatoskopista nie rozpozna czerniaka. Powodem jest
to, że obraz czerniaka jest bardzo różnorodny, szczególnie gdy jest to czerniak bezbarwnikowy: są to zde-

cydowanie trudniejsze przypadki do wykrycia. Ludzkie
oko ma swoje ograniczenia, mimo bardzo precyzyjnych urządzeń. Jednak jak na razie automatyczne sposoby detekcji, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,
nie okazały się skuteczniejsze.

Elementy sztucznej inteligencji są już
wykorzystywane w diagnostyce?

Tak, gdy wykonujemy wideodermatoskopię, to systemy
analizujące obraz mogą informować, że zmiana jest
podejrzana. Często jednak, gdy później przyglądam się
tym zmianom, to widzę, że wideodermatoskop wykry-

danie może być również przydatne w przypadku występowania zmian w znamionach wrodzonych: często
wcale nie jest to czerniak, po prostu znamię ulega degeneracji. To badanie bardzo czułe, niestety trwa bardzo długo, dlatego w realiach klinicznych nie zawsze
jest możliwe jego przeprowadzenie.

Jakie mogą być objawy czerniaka gałki ocznej?

Niepokój mogą wzbudzić np. zaburzenia widzenia:
w takich przypadkach zawsze należy iść na wizytę do
okulisty. Zdarza się jednak też, że czerniak jest wykrywany przypadkowo w trakcie badania okulistycznego,
nie dawał wcześniej żadnych objawów. Większość tych
czerniaków leczy się za pomocą radioterapii, żeby nie
usuwać gałki ocznej.

Jak obecnie wygląda dostęp do nowoczesnego
leczenia w Polsce? Czy dziś jest on już optymalny,
jeśli chodzi o te bardziej zaawansowane stadia
czerniaka?

Tak, jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnego leczenia,
to jest on bardzo dobry. Obecnie w Polsce funkcjonu-

W 2020 roku o ok. 15 proc. spadła liczba nowo
rozpoznawanych czerniaków. W 2021 roku liczba kart
DILO i rozpoznań czerniaka była rekordowa.

FOT. DEPOSITPHOTOS

wa zmiany, które nie są nowotworowymi. Zależy nam
na tym, żeby wykryć czerniaka we wczesnym stadium,
ale po drugie – żeby nie wykonywać niepotrzebnie wycięcia zmian skórnych. Zdarza się, że pacjent ma nawet kilkadziesiąt zmian skórnych, nie chodzi o to, żeby
je wszystkie usunąć, gdyż nie jest to potrzebne. Większość to nie są zmiany nowotworowe.
Rocznie w Polsce wykrywa się ok. 4 tys. zachorowań na czerniaki. Część zmian jednak jest bardzo trudnych do interpretacji, np. na skórze twarzy, występujące u osób w wieku podeszłym. Mogą to być rozległe
zmiany o charakterze plam soczewicowatych, na których niekiedy rozwija się czerniak. W obrębie zmiany,
która jest łagodna, bardzo trudno wykryć małe ognisko
czerniaka. W takich przypadkach możemy wykorzystać
inne metody badania, jak refleksyjna mikroskopia konfokalna, dostępna w kilku miejscach w Polsce. To ba-

je 30 ośrodków, które mają dostęp do wszystkich metod leczenia czerniaka, to znaczy do immunoterapii
i leczenia ukierunkowanego molekularnie. Liczba tych
ośrodków jest na dziś wystarczająca. Zależy nam na
tym, żeby wszystkie zespoły w ośrodkach zajmujących
się leczeniem były dobrze wyedukowane, dlatego nasza Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii zaproponowała krótkie staże dla lekarzy z ośrodków, które mają
programy lekowe.

W wielu specjalnościach onkolodzy zwracają
uwagę, że z powodu pandemii były duże
opóźnienia diagnostyczne. Czy jest to widoczne
również, jeśli chodzi o czerniaki?

Tak, mamy dane pokazujące, że w 2020 roku o ok. 15
proc. spadła liczba nowo rozpoznawanych czerniaków.
Natomiast w 2021 roku wzrosła o ok. 10 proc.; liczba
kart DILO i rozpoznań czerniaka była w tym roku rekordowa. Na szczęście, poza jednostkowymi przypadkami, nie widać obecnie przypadków bardzo zaawansowanych czerniaków; zwykle są one wykrywane we
wcześniejszych stadiach.
Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz
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ŁUSZCZYCA

Efekt czystej skóry
ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED. JOANNĄ
NARBUTT, KRAJOWYM KONSULTANTEM
W DZIEDZINIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII,
KIEROWNIKIEM KLINIKI DERMATOLOGII,
DERMATOLOGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGICZNEJ
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI.

Bo ja lubię wyzwania, to raz. A dwa – ta choroba jest
wciąż pełna tajemnic, nadal, w gruncie rzeczy, nie
wszystko o niej wiemy, w dalszym ciągu prowadzone
są badania nad skuteczniejszymi terapiami. To trudna choroba, pod każdym względem, z wielu powodów, także społecznych, ekonomicznych. Ma przewlekły, nawracający charakter, a ponieważ – choć jest
ogólnoustrojowym stanem zapalnym – manifestuje się
głównie poprzez skórę, to nie zawsze można ją ukryć.
Dlatego chorzy, bojąc się stygmatyzacji, nie chcą wychodzić z domu, pogarsza się jakość ich życia, nierzadko rezygnują z pracy, popadają w depresję, co z kolei
wpływa na ujawnienie się nowych zmian czy nasilenie
już istniejących. Stres jest bowiem silnym czynnikiem,
prowokującym pojawianie się nowych zmian i nasilenie tych, które już się pojawiły.
Niestety wciąż niska jest w naszym społeczeństwie
świadomość tej choroby, która nie jest zakaźna i nie
można się nią zarazić, ale tak sądzi wiele osób. Panuje
też dość powszechne przekonanie, że choroba ta jest
skutkiem zaniedbań higienicznych, co oczywiście też
nie jest prawdą.

Łuszczyca, zwłaszcza źle kontrolowana lub
niekontrolowana, może doprowadzić do rozwoju
różnych innych schorzeń…

Chorzy na łuszczycę są bardziej podatni na inne choroby, u podłoża których leżą ogólnoustrojowe procesy
zapalne, zwłaszcza na choroby związane z zespołem
metabolicznym (układu krążenia, otyłość, hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca). A mechanizm
tworzenia się płytki łuszczycowej jest taki sam, jak me12

chanizm powstawania blaszki miażdżycowej. U pacjentów
z łuszczycą mogą pojawiać się
nieswoiste choroby zapalne
jelit, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, zaburzenia seksualne.
W związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na inne choroby, żyją oni o kilka lat krócej niż osoby niechorujące na łuszczycę. Choroby współistniejące znacząco pogarszają i tak już obniżoną jakość życia
tych chorych.
FOT. URSZULA CZAPLA

Podobno łuszczyca jest Pani „ukochaną chorobą”.
Zapewne to oznacza, że zajmowanie się nią
sprawia Pani wiele przyjemności i daje wiele
satysfakcji, bo…

Niezależnie od objawów ogólnoustrojowych, dla
pacjentów ogromne znaczenie ma wygląd skóry.
A zmiany skórne mogą być w różnym stopniu
nasilone…

W ocenie nasilenia procesu całego procesu łuszczycowego, nie tylko samych zmian skórnych, stosujemy trzy wskaźniki: PASI (Psoriasis Area and Severity
Index), gdzie oceniamy rozległość i nasilenie zmian,
BSA (Body Surface Area), czyli wskaźnik dotyczący
powierzchni ciała oraz DLQI (Dermatology Life Quality Index), będący wskaźnikiem jakości życia. W skali
72-punktowej, kierując się wskaźnikiem PASI, oceniamy nasilenie zmian łuszczycowych, od łagodnych do
dużo poważniejszych. Dążymy do uzyskania PASI 100,
czyli chcemy osiągnąć stan skóry całkowicie wolnej od
zmian łuszczycowych.

Ideałem dla każdego chorego na łuszczycę
byłoby osiągnięcie PASI 100. Czy jednak jest
to możliwe? Sądząc po rozmowach, jakie
przeprowadzałam z pacjentami, chyba oni sami
w to nie wierzą…

Jak dziś wygląda w naszym kraju leczenie
chorych na łuszczycę? Czy bardzo odstajemy od
innych krajów?

Przed dwunastoma laty odstawaliśmy bardzo, ale to się
zmieniło i dziś możemy mówić o przełomie od tamtego
czasu. Mamy nowe leki, które znacznie poprawiają pacjentom komfort życia, przynoszą im wyraźnie odczuwalną ulgę. Chorzy już nie muszą żyć w ukryciu, wstydzić się tego, jak wyglądają. Dużą część z tych leków
jest refundowana, dostępna w programach lekowych.
Wśród ok. miliona chorujących w Polsce na łuszczycę

Mamy nadzieję, że wprowadzenie kolejnych cząsteczek,
choćby z grupy inhibitorów IL-17, zwiększy portfolio
naszych terapii biologicznych, a u pacjentów, którzy
nie odpowiadają na już dostępne leczenie, zwiększy się
prawdopodobieństwo uzyskania efektu czystej skóry.

To oczywiste, że każdy chory na łuszczycę marzy
o tym, by zmiany skórne były przynajmniej na tyle
mało nasilone, żeby ich nie było widać. Efekt czystej
skóry – i to taki, który będzie efektem długotrwałym,
a więc uzyskanie odpowiedzi PASI 100 lub bliski – jest
dziś możliwy. Może jeszcze nie u każdego pacjenta,
ale u sporej grupy tak. Mamy coraz doskonalsze terapie, wiele z nich jest dostępnych również dla polskich pacjentów.

PL-N-DA-PSO-2200002

Jednak nawet leki nowoczesne, biologiczne, takie
jak inhibitory TNF, inhibitor IL-12/23, inhibitory
IL-17 i inhibitory IL-23, jak również jeszcze inne
opcje, w wielu przypadkach nie dają odpowiedzi
PASI 100…

Istotnie, u części pacjentów nie uzyskuje się odpowiedzi PASI 100, dlatego u tej grupy istnieje niezaspokojona potrzeba leczenia, która zapewniałaby szybką,
głęboką i trwałą odpowiedź, a tym samym przyczyniałaby się do poprawy jakości życia. Dobre efekty daje
leczenie skojarzone. Dołączamy wówczas intensywne metody leczenia miejscowego, niekiedy fototerapię. W wielu krajach łączy się ze sobą leki biologiczne; w naszym kraju, ze względów administracyjnych,
jest to niemożliwe. Ale program lekowy już daje nam
możliwości modyfikowania leczenia, zgodnie z zapisami ChPL leków, co znacznie usprawnia proces terapeutyczny.

20 proc. ma ciężką postać tej choroby. To chorzy, u których zmiany skórne obejmują nawet całe ciało! Mamy
nadzieję, że wprowadzenie kolejnych cząsteczek, choćby z grupy inhibitorów IL-17, zwiększy portfolio naszych
terapii biologicznych, a u pacjentów, którzy nie odpowiadają na już dostępne leczenie, zwiększy się prawdopodobieństwo uzyskania efektu czystej skóry.

„Cieszy mnie widok pacjenta, który przychodzi
na wizytę kontrolną w koszuli z krótkim
rękawem. Widać, jak bardzo pozytywnie zmieniła
go nowa terapia. On wprost promienieje”
– tak mówiła Pani , obserwując pacjentów
otrzymujących nowe leki biologiczne. Jednak,
co wynika z Pani poprzedniej wypowiedzi,
pacjenci nieodpowiadający na dotychczasowe
refundowane leczenie biologiczne, jeszcze nie
zakładają koszuli z krótkim rękawem…

Dlatego tak bardzo nam – całemu środowisku dermatologów, zajmujących się łuszczycą – zależy na tym,
żeby te nowe leki były dla naszych pacjentów dostępne. Moglibyśmy wówczas powiedzieć, że również polscy pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych
terapii. Należy jednak zaznaczyć, że program lekowy
dysponuje już bardzo dużą grupą leków, stąd sytuacja
polskich pacjentów jest naprawdę już dobra.
Podkreślić należy też społeczny aspekt dostępności
tych leków. Chorzy będą rzadziej korzystali ze zwolnień lekarskich, gdyż skuteczne terapie zapewniają im
wydłużony czas remisji choroby. Dla znacznej grupy
chorych to efekt prawie idealnie gładkiej, czystej skóry.
Rozmawiała: Bożena Stasiak
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ŁUSZCZYCA

Leczenie dobrane
do pacjenta
ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED. LIDIĄ RUDNICKĄ,
KIEROWNIKIEM KLINIKI DERMATOLOGICZNEJ WARSZAWSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, PREZESEM POLSKIEGO
TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO.

W dermatologii, także w łuszczycy, w ostatnich
latach pojawiło się wiele nowych leków, co
poszerzyło możliwości terapii, dzięki czemu
mogła stać się ona bardziej zróżnicowana,
ukierunkowana na konkretnego pacjenta. Co
dziś może choremu na łuszczycę zaoferować
specjalista dermatolog?

Jeśli chodzi o łuszczycę, to istotnie możemy mówić
o ogromnym przełomie w jej leczeniu. A jest to tym
bardziej ważne, gdyż mamy do czynienia z różnymi
postaciami tej choroby – od łagodnej poprzez umiarkowaną do bardzo ciężkiej. Każdy pacjent w związku
z tym może mieć różne objawy. Dziś łuszczycę możemy leczyć preparatami do stosowania zewnętrznego: to pianki, żele, maści, kremy, płyny, oraz takimi, które są przeznaczone do leczenia ogólnego,
wewnętrznego – tabletkami lub zastrzykami. Wielką
szansą dla chorych z ciężką postacią łuszczycy stało
się wprowadzenie do wachlarza terapeutycznego leków biologicznych.
Leczenie zawsze dobieramy indywidualnie do
każdego pacjenta, ale ogólna zasada jest taka, że
preparaty do stosowania zewnętrznego wykorzystywane są głównie u pacjentów z mało nasiloną
łuszczycą. Jeśli zmiany łuszczycowe obejmują powyżej 10 proc. powierzchni skóry, to najczęściej choroba jest leczona lekami w tabletkach lub zastrzykach.

Czy łagodne zmiany łuszczycowe można leczyć
wyłącznie preparatami miejscowymi, czy też
w połączeniu z leczeniem ogólnym?

W większości przypadków zmiany łuszczycowe są
mało nasilone, występują pojedyncze zmiany na łokciach, kolanach, czasami na plecach. Takie pojedyncze zmiany można z sukcesem leczyć preparatami do stosowania zewnętrznego. Oczywiście trzeba
14

pamiętać, że łuszczyca jest chorobą przewlekłą, tak
więc po odstawieniu leku zmiany zazwyczaj nawracają. Leki ogólne – tabletki, zastrzyki – włączamy, gdy
zmiany stają się bardziej nasilone lub gdy leczenie
miejscowe jest nieskuteczne. Są szczególne lokalizacje, takie jak łuszczyca skóry owłosionej głowy albo
łuszczyca okolicy narządów płciowych, które niekiedy nie ustępują po leczeniu zewnętrznym, mimo że
zajmują małą powierzchnię skóry. Wtedy stosujemy
leczenie ogólne. Przy tej okazji warto podkreślić, że
wielu pacjentów z łuszczycą skóry owłosionej głowy
trafia do dermatologa dopiero po wielu latach prób
leczenia się samemu. Wydawało im się bowiem, że
mają łupież i stosowali różne reklamowane preparaty na tę dolegliwość. Oczywiście bez żadnej poprawy. To pokazuje, że w dermatologii, podobnie jak
w innych schorzeniach, najważniejsze jest prawidłowe rozpoznanie. Dopiero potem możemy myśleć, jakie leczenie chcielibyśmy i jakie należy zastosować.

Jak długo można stosować leczenie miejscowe?
Czy można je odstawić od razu po uzyskaniu
widocznej poprawy zmian skórnych?

Takie leczenie można długo stosować. Aby zmniejszyć ryzyko nawrotu zmian po skutecznym leczeniu,
często stosujemy leczenie proaktywne. Polega ono
na tym, że po skutecznym ustąpieniu zmian łuszczycowych stosuje się na skórę w tych miejscach, w których były zmiany, preparaty miejscowe dwa razy
w tygodniu, mimo że skóra wygląda zdrowo. Takie
leczenie można stosować przez wiele miesięcy i powtarzać wiele razy. Terapia proaktywna w łuszczycy
zakłada długoterminowe leczenie skóry, która teoretycznie nie jest objęta chorobą. Celem tej terapii
jest wydłużenie okresu remisji klinicznej i czasu do
kolejnego nawrotu choroby. A ryzyko nawrotu jest
wysokie.

Na czym polega leczenie podtrzymujące
w łuszczycy?

Leczenie podtrzymujące to leczenie po całkowitym lub
prawie całkowitym ustąpieniu zmian skórnych. Wtedy
nie odstawia się leku, tylko zmniejsza jego dawkę lub
częstość stosowania, aby zapobiegać nawrotom choroby. Leczenie proaktywne, o którym mówiłam wcześniej,
jest jedną z form leczenia podtrzymującego.

Jakie właściwości powinien mieć skuteczny
i bezpieczny preparat do stosowania miejscowego?

Przede wszystkim każdy preparat powinien być bezpieczny. O bezpieczeństwo pacjenta dba się na przynajmniej dwóch etapach. Po pierwsze, leki, które kupujemy
w aptece przeszły długi proces badań jakości i bezpieczeństwa leczenia i możemy mieć pewność, że takie właśnie są. Drugim etapem jest decyzja dermatologa, którego zadaniem jest takie dobranie leku do pacjenta i takie
stosowanie, aby to leczenie było bezpieczne. Natomiast
w trzecim etapie dbamy sami o siebie, stosując leczenie
zgodnie z zaleceniem lekarza dermatologa. Warto przy
tym podkreślić, że w dermatologii oglądanie i badanie
skóry jest bardzo ważne dla podjęcia decyzji o leczeniu.
Czasami jednak wykonujemy teleporady, co ma znaczenie szczególnie dla pacjentów, którzy mieszkają daleko,
ale w dermatologii jest to na pewno rozwiązanie tylko
w szczególnych sytuacjach.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego pacjentom dorosłym z łagodną
postacią łuszczycy, zarówno w terapii reaktywnej,
jak i proaktywnej, zalecane są preparaty
z kalcypotriolem oraz betametazonem. Jakie są
korzyści z ich stosowania?

Kalcypotriol jest pochodną witaminy D3. Witamina ta jest
potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania wielu narządów, w tym skóry. Również w łuszczycy ma duże znaczenie. Jednak samo przyjmowanie witaminy D3 w kapsułkach nie jest wystarczające
dla poprawienia stanu skóry.
Istnieją pochodne witaminy D3
Terapia proaktywna w łuszczycy zakłada
do stosowania zewnętrznego.
długoterminowe leczenie skóry, która teoretycznie nie jest
Sam krem z witaminą D3 jest
objęta chorobą. Celem tej terapii jest wydłużenie okresu
lekiem o dość słabym działaniu
na łuszczycę i rzadko go stosuremisji klinicznej i czasu do kolejnego nawrotu choroby.
jemy w dermatologii. Dużo leA ryzyko nawrotu jest wysokie.
piej sprawdzają się żele, maści,
a także piana, w której połączono pochodnie witaminy D3 z betametazonem. Z uwagi na synergistyczne działanie dwóch substancji o uznanym działaniu przeciwłuszczycowym, jest
to obecnie leczenie pierwszego wyboru u pacjentów
z łagodną łuszczycą, zajmującą małą powierzchnię skóry.
Rozmawiała: Bożena Stasiak
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Emolienty plus
dla bardzo wymagającej skóry
ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. N. MED. ALEKSANDRĄ LESIAK,
DERMATOLOGIEM Z UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI.

Od kilku lat w dermatologii coraz powszechniej
wykorzystywane są emolienty. Ich zastosowanie
w tej dziedzinie medycyny wskazywałoby,
że działają podobnie jak leki. Czym więc są
emolienty?

To trochę tak, jak z wieloma innymi produktami, np.
z pastami do zębów. Są takie zwykłe, których zadaniem jest głównie oczyszczanie zębów, a są i takie,
które mają bardziej specjalistyczne zadania. Emolienty należą do dermokosmetyków, a można je określić
nawet jako hiperalergiczne dermokosmetyki, przeznaczone do pielęgnacji skóry z problemami. Tak
więc z pewnością jest im bliżej do leku niż do kosmetyku. Są wśród nich takie, których funkcją jest przede
wszystkim nawilżanie, natłuszczanie, ochrona przed
utratą wody, poprawa elastyczności skóry, a są i takie,
które mają jeszcze inne cele, zbliżone w działaniu do
leków. Wiele wyjaśnia już sama ich nazwa, gdyż słowo
„emolienty” pochodzi od łacińskiego „emolliere”, czyli zmiękczać.

Co szczególnego zawierają w sobie te produkty,
że nadają się do stosowania przy skórze
wrażliwej, skłonnej do podrażnień, ze zmianami
towarzyszącymi wielu schorzeniom, jak
np. atopowemu zapaleniu skóry, łuszczycy,
wypryskom alergicznym?

One nawet stanowią podstawę leczenia wielu z tych
schorzeń, m. in. właśnie AZS. W emolientach znaleźć
można bardzo dużo substancji czy związków o potwierdzonym, udowodnionym klinicznie korzystnym
działaniu na chorą skórę. Ten skład zresztą na przestrzeni ostatnich lat ewoluował. W miarę jak coraz
lepiej poznawaliśmy budowę skóry, jej właściwości
i potrzeby, firmy produkujące preparaty dla pielęgnacji skóry uczyły się, jak na te potrzeby odpowiadać. Stąd i emolienty przeszły ewolucję, a nawet rewolucję. Zaczęły pojawiać się takie, które wykazywały
coraz więcej cech leku.
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Te pierwsze emolienty zawierały głównie składniki natłuszczające, nawilżające, wygładzające, odbudowujące uszkodzoną warstwę lipidową naskórka,
zapobiegające utracie wody z głębszych partii skóry. Wśród nich są ceramidy, trójglicerydy, kwas linolowy i linowy, cholesterol, naturalne oleje roślinne,
substancje okluzyjne, takie jak wazelina, parafina,
kwasy tłuszczowe oraz fosfolipidy, humektany, czyli substancje wiążące i zatrzymujące wodę w skórze,
np. kwas hialuronowy, mocznik, glicerol, nienasycone kwasy tłuszczowe.

Pojawiły się też emolienty plus, te do specjalnych
zadań…

Istotnie, to szczególny produkt. To grupa emolientów, którą od tych klasycznych wyróżnia szczególny cel. To właśnie im jest bardzo blisko do leku, gdyż
są ukierunkowane na działanie nie tylko pielęgnacyjne, ale właśnie lecznicze. Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnie działającego mikrobiomu skóry. Na skórze znajduje się mnóstwo rozmaitych drobnoustrojów
i w zdrowej skórze istnieje między nimi równowaga.
Jeśli jednak zaczynają przeważać te chorobotwórcze,
dochodzi do stanów zapalnych, osłabienia odporności nie tylko samej skóry, ale całego organizmu. Nowa
generacja emolientów, tych emolientów plus, ma więc
działanie dużo wszechstronniejsze. Ich funkcją jest
także modulowanie odpowiedzi immunologicznej organizmu, dlatego idealnie nadają się do wykorzystania w leczeniu atopowego zapalenia skóry. W tym kierunku wykonano już wiele badań, potwierdzających ich
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Jednym z takich badań było badanie Empire
Pharma, wykonane dla łódzkiej Dermokliniki.
Badaniom, przeprowadzonym na grupie dzieci
od 3. roku życia i grupie dorosłych, poddano dwa
produkty, przeznaczone przede wszystkim dla
chorych na AZS – emulsję do mycia Atopic Forte

składników o udowodnionych właściwościach łagodzenia stanów zapalnych
skóry, łagodzenia świądu, zmniejszania
szorstkości skóry uzupełniania poziomu lipidów, odbudowie i przywracaniu
prawidłowego funkcjonowania bariery
skórnej, uszkodzonej np. w atopowym
zapaleniu skóry. Są wśród nich takie
składniki, jak kwas laktobionowy, glicyryzynowy, ekstrakt z krwawnika, olej
z czarnuszki, olej jojoba czy olej z wiesiołka. Wszystkie są naturalne, nie podrażniają naskórka, można je stosować
już u małych dzieci. Co istotne, nie zatykają porów, nie pozostawiają na skórze
tłustych plam, nie brudzą ubrań.

Uporczywy świąd, charakterystyczny
dla chorego na AZS, prowadzi do
nadkażeń bakteryjnych, gdyż chory,
drapiąc się, uszkadza skórę, na której
tworzą się rany. Czy stosowanie
emolientów plus zapobiegnie takim
konsekwencjom?

Jak najbardziej, ponieważ jedną z funkcji
emolientów plus jest łagodzenie świądu skóry. Oczywiście to, w jakim stopniu

Nowa generacja emolientów, tych emolientów plus, ma
więc działanie dużo wszechstronniejsze. Ich funkcją
jest także modulowanie odpowiedzi immunologicznej
organizmu, dlatego idealnie nadają się do wykorzystania
w leczeniu atopowego zapalenia skóry.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

marki Solverx oraz Balsam do ciała Atopic Forte,
również tej marki. Co pokazały wyniki?

Oba produkty, testowane na chorych z łagodną i umiarkowaną postacią AZS, wykazały się blisko
100-procentową skutecznością, zarówno jeśli chodzi
o zmniejszanie objawów suchości skóry, podrażnień,
jak łagodzenie świądu. Dowiedziono, że oba zapobiegają nawrotom oznak AZS, przywracają komfort skórze
zmienionej chorobowo, działają pozytywnie poprzez
zmniejszanie przezskórnej utraty wody, zwiększanie
gęstości sebum. A przy tym są wygodne w użyciu, mają
konsystencję przyjemną w aplikacji.
W emolientach plus, w związku z ich specjalnym przeznaczeniem, znajduje się wiele dodatkowych

emolienty pomogą, zależy od stanu wyjściowego skóry
i ogólnego stanu zdrowia chorego.

Od niedawna chorzy na AZS mogą korzystać
z leczenia biologicznego, które jest u nas już
refundowane. Czy tym pacjentom, którzy już
korzystają z takiego leczenia, emolienty nie są
potrzebne?

To nie tak, nawet najlepsze leczenie biologiczne nie zadziała bez emolientów, które są nieodłączne w terapii
AZS. Co prawda te najnowszej generacji nie są tanie,
ale naprawdę warto w nie zainwestować. Efekt będzie
widoczny już po kilku aplikacjach.
Rozmawiała: Bożena Stasiak
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Przełomowa
terapia jeszcze
nie dla wszystkich
chorych
ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED.
JOANNĄ NARBUTT, KRAJOWYM
KONSULTANTEM W DZIEDZINIE
DERMATOLOGII I WENEROLOGII,
KIEROWNIKIEM KLINIKI DERMATOLOGII,
DERMATOLOGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W ŁODZI.

W listopadzie ubiegłego roku na listę
refundacyjną trafił lek, który diametralnie
zmienił życie pacjentów cierpiących na ciężką
postać atopowego zapalenia skóry, AZS.
Wyniki badań klinicznych jednoznacznie
pokazywały, że to przełom w leczeniu tej
choroby. Na czym polega mechanizm działania
takiego leczenia, co je różni od poprzednich,
stosowanych w terapii AZS?

Lek, który faktycznie okazał się przełomem – właśnie
na taki lek czekaliśmy z ogromną nadzieją zarówno my, lekarze, jak oczywiSilny świąd nie daje chwili wytchnienia i zmusza do drapania
ście pacjenci oraz ich rodziny – to dupilumab, pierwszy i jak dotąd jedyny
się, co jeszcze bardziej nasila bolesne zmiany na skórze.
lek biologiczny w AZS. To ludzkie przeZ zaognionych krostek tworzą się pęcherzyki, które pękają,
ciwciało monoklonalne klasy IgG4, które
tym samym stanowiąc ryzyko nadkażeń wirusowych
zostało zaprojektowane w celu hamowania nadaktywnej sygnalizacji kluczowych
i bakteryjnych. Takie zmiany z czasem obejmują coraz większą
dwóch białek – interleukiny 4 (IL-4) oraz
powierzchnię, zamieniając życie chorego w piekło.
interleukiny 13 (IL-13), będących głównymi czynnikami wywołującymi przewlekły stan zapalny w przebiegu AZS.
Interleukiny IL-4 i IL-13 są głównymi czynnikami
chorób zapalnych typu 2, takich jak właśnie atopowe
zapalenie skóry, ale też astma czy przewlekłe zapaleFOT. URSZULA CZAPLA

18

nie zatok przynosowych z polipami w nosie. Blokowanie szlaku IL-4/ IL-13 za pomocą dupilumabu
zmniejsza u pacjentów liczbę mediatorów zapalenia typu 2.
Zanim ten lek się pojawił, dla pacjentów z umiarkowanym i ciężkim przebiegiem AZS mieliśmy tylko jeden lek – immunosupresyjną cyklosporynę.
Jednak, po pierwsze, nie u każdego pacjenta uzyskiwaliśmy oczekiwaną odpowiedź, a po drugie –
zgodnie z rekomendacjami – nie można tego leku
stosować zbyt długo. Maksymalnie stosuje się go
1–2 lata, w najtrudniejszych i klinicznie uzasadnionych przypadkach.

Pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani
do leczenia dupilumabem – a pierwszego
pacjenta w Polsce włączono do leczenia
w lutym tego roku – mówią, że ich życie
nabrało kolorów, wreszcie mogą wychodzić
z domu i już nie mają myśli samobójczych.
A przedtem?

AZS to choroba, której cechą charakterystyczną
są zmiany zapalne na skórze, w najcięższej postaci obejmujące nawet 80-90 proc. jej powierzchni.
Chorobie towarzyszy silny świąd, zmuszający do
drapania, co jeszcze bardziej nasila zmiany zapalne, zwiększając ryzyko nadkażeń bakteryjnych i wirusowych. Chorzy na ciężką postać AZS, a nawet
również ci z umiarkowaną postacią AZS, z widocznymi zmianami – nie chcą wychodzić z domu, nie
podejmują pracy, unikają kontaktów towarzyskich,
czują się stygmatyzowani, gdyż ze względu na stan
skóry ta choroba postrzegana jest jako choroba
zakaźna. Wielu z nich ma depresję, myśli samobójcze.
Silny świąd nie daje chwili wytchnienia i zmusza
do drapania się, co jeszcze bardziej nasila bolesne zmiany na skórze. Z zaognionych krostek tworzą się pęcherzyki, które pękają, tym samym stanowiąc ryzyko nadkażeń wirusowych i bakteryjnych.
Takie zmiany z czasem obejmują coraz większą
powierzchnię, zamieniając życie chorego w piekło.
To oczywiste, że ten nowy lek biologiczny, który
w badaniach klinicznych wykazał się skutecznością
i bezpieczeństwem, musiał odmienić ich życie.
Badania SOLO 1 i SOLO 2, a zwłaszcza długofalowe badanie CHRONOS, pokazały, że dupilumab
wyraźnie łagodzi dolegliwości związane z AZS. Pacjenci włączeni do programu, u których dotychczasowe leczenie, w tym również cyklosporyną,
było nieskuteczne, już po kilku tygodniach zauważyli poprawę wyglądu skóry, stopniowe zmniejszanie uporczywego świądu.

Nasz program lekowy jest przeznaczony
– przynajmniej na razie – dla dorosłych
pacjentów, powyżej 18. roku życia, z ciężką
postacią AZS, którzy stosowali lub stosują
miejscowo emolienty i glikokortykosteroidy,
a oprócz tego spełniają jeden z następujących
kryteriów: mają za sobą niepowodzenia
leczenia cyklosporyną, stosowaną
w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed
kwalifikacją do programu lekowego lub
mają przeciwwskazania do stosowania
cyklosporyny. A co z dziećmi, nastolatkami,
dla których stygmatyzacja z powodu AZS to
ogromny dramat?

I nie tylko o stygmatyzację tu chodzi. Nietrudno sobie wyobrazić, jak funkcjonuje dziecko, które przez
całą noc nie śpi, bo nie pozwala mu na to świąd;
jaki to ma wpływ na jego psychikę. Szczególnie widać to u nastolatków, którzy już z racji wieku są
w trudnym okresie, okresie buntu, nierzadko braku samoakceptacji i braku akceptacji wśród rówieśników. Jeśli do tego dochodzi choroba, niszcząca psychikę, to mamy dramat. Dlatego zabiegamy
o to, aby ten lek był również dostępny w młodszych grupach wiekowych, od 12. roku życia.

Ale we wskazaniach rejestracyjnych jest
zaznaczone, że lek ten może być stosowany
w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego
atopowego zapalenia skóry również
u młodzieży od 12. roku życia, jak również,
w przypadku ciężkiej postaci AZS, u dzieci
w wieku od 6 do 11 lat…

Takie są wskazania, jednak w Polsce na razie
mamy refundację tylko dla dorosłych. Cieszymy
się z tego, ale czekamy też z nadzieją, że nasz program zostanie rozszerzony, przynajmniej o tę grupę młodzieżową.

A jak ocenia Pani realizację już
prowadzonego programu?

W gruncie rzeczy ten program dopiero raczkuje,
zgłosiło się do niego nawet sporo ośrodków, jednak żeby go rozpocząć, potrzeba wielu działań administracyjnych, uzyskania zgód na przetargi, itp.
Tak więc na całościową ocenę jeszcze musimy poczekać. Lista ośrodków, które mają program lekowy, znajduje się na stronach NFZ, a dysponuje
nią także Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych,
które pomaga chorym szukać miejsca dostępności do leku, najbliżej miejsca zamieszkania. Program dostępny jest w ośrodkach dermatologicznych i alergologicznych.
Rozmawiała: Bożena Stasiak
19

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY

Możemy leczyć skuteczniej,
tylko musimy mieć czym
ROZMOWA Z DR. HAB. N. MED. MAGDALENĄ TRZECIAK,
PROF. GUM, SPECJALISTĄ DERMATOLOGII I WENEROLOGII
ORAZ ALERGOLOGII Z KLINIKI DERMATOLOGII, WENEROLOGII
I ALERGOLOGII GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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Czym jest atopowe zapalenie skóry?

Atopowe zapalenie skóry to przede wszystkim choroba przewlekła, o zapalnym charakterze. Przebiega
z okresami zaostrzeń i remisji oraz z różnym nasileniem od łagodnego przez umiarkowany do ciężkiego.
Jak sama nazwa wskazuje – to choroba skóry, ale nie
tylko. W ostatnim czasie jest też postrzegana jako choroba ogólnoustrojowa. Może współwystępować nie tylko z innymi chorobami atopowymi, takimi jak alergiczny nieżyt nosa, astma, alergie pokarmowe, ale też m.in.
z chorobami sercowo-naczyniowymi, neurologicznymi
czy psychiatrycznymi. Uważa się, że ciężki przebieg AZS
sprzyja tej wielochorobowości. Patogeneza AZS jest złożona. Rolę w niej odgrywają zarówno czynniki genetyczne, jak i immunologiczne, upośledzenie bariery naskórkowej, zaburzenia równowagi mikrobiologicznej skóry.
Bez wątpienia na rozwój choroby wpływają czynniki
środowiskowe. AZS to choroba heterogenna patogenetycznie i klinicznie.

Kto choruje na AZS?

W większości dzieci. Globalnie szacuje się, że ok. 20
proc. populacji pediatrycznej cierpi z powodu AZS.
W Polsce badania wskazują na występowanie AZS u ok.
9 proc. z tej grupy wiekowej oraz 2 proc. populacji dorosłych. Na świecie szacunki wśród dorosłych wahają sie od 3-7 proc. Choroba ma tendencję do wyciszania, ustępowania. Jednak potrafi zarówno przetrwać do
wieku dorosłego jak po raz pierwszy pojawić się w wieku dojrzałym.

Z jakimi problemami borykają się pacjenci?
Dlaczego leczenie AZS jest tak istotne z punktu
widzenia systemu ochrony zdrowia?

Choroba charakteryzuje się dużą suchością skóry, w zaostrzeniu stanem zapalnym, rumieniem, przeczosami
(ranami). Tą chorobę widać, co przeszkadza pacjentom.
Przede wszystkim jednak towarzyszy jej uporczywy,
uciążliwy i trudny do opanowania świąd. To objaw istotnie dokuczliwy dla ponad 80 proc. pacjentów. Chorzy
drapią się, łatwo dochodzi do wtórnych nadkażeń bakteryjnych. Mówi się coraz więcej o bólu skóry w AZS.
Z powodu wymienionych dolegliwości pacjenci nie śpią
w nocy. Policzono, że 4 z 7 nocy w tygodniu z powodu
dolegliwości skórnych u pacjentów z AZS są nieprzespane. Ponadto w ciągu miesiąca nawet 80 proc. pacjentów
zgłasza przynajmniej jedno zaostrzenie choroby. Generalnie wiemy, że tych zaostrzeń w ciągu roku pacjenci doświadczają średnio ok. dziewięciu. Każde trwa kilka, kilkanaście dni. Można by to uśrednić i powiedzieć,
że 1/3 do nawet 1/2 roku to dla tych chorych czas życia

z aktywną, zaostrzoną chorobą, kiedy nie pozwala ona
funkcjonować. Upośledza wykonywanie codziennych
czynności, aktywności. Obniża produktywność w pracy. Choroba powoduje absencje – zarówno w pracy,
jak i w szkole. Pacjenci narażeni są na izolację społeczną. Obserwujemy zaburzenia relacji partnerskich, zaburzenia relacji w domu, mniejszą aktywność fizyczną
– spocenie powoduje nasilenie zmian skórnych w AZS.
Konsekwencje tej choroby osobiste, socjalne i ekonomiczne odczuwalne są w najbliższym otoczeniu pacjenta w domu, w pracy, w społeczeństwie.
Połowa pacjentów ocenia, że jest nieszczęśliwa z powodu AZS. Prawie połowa zdradza objawy depresji. Ryzyko rozwoju depresji czy zaburzeń lękowych w tej grupie jest dwukrotnie wyższe. Cztery razy wyższe jest
ryzyko samobójstw.
Skuteczne leczenie i szybkie opanowanie objawów
umożliwia pacjentowi realizowanie jego zadań społecznych, zawodowych, ale też osobistych, rodzinnych,
ogranicza też rozwój chorób współtowarzyszących.
W efekcie – ogranicza koszty związane z leczeniem.

Jakie są główne cele leczenia AZS?

Jest ich kilka. Pierwszy to profilaktyka rozwoju choroby, prewencja zaostrzeń, szybkie i skuteczne opanowanie zaostrzeń i objawów obiektywnych i subiektywnych,
które im towarzyszą. Kontrola długoterminowa, przewlekłe kontrolowanie stanu zapalnego razem z rekonstrukcją bariery naskórkowej. I oczywiście ograniczanie
uporczywego świądu oraz zaburzeń snu.

Na ile obecnie refundowane w Polsce opcje
terapeutyczne odpowiadają na potrzeby
pacjentów ciężkim AZS?

Przyznam, że leczenie ciężkiego przebiegu AZS jest rzeczywistym wyzwaniem. Dostępne dotąd opcje leczenia
ciężkiej postaci AZS nie odpowiadają na potrzeby pacjentów i lekarzy. Leczenie ogólne takimi klasycznymi
lekami, jak cyklosporyna A, glikokortykosteroidy, metotreksat, azatiopryna czy mykofenolan mofetylu, które są
rekomendowane w terapii ciężkiego AZS, ogranicza rejestracja tych leków. Trzy ostatnie leki nawet w grupie
dorosłych stosujemy w tym wskazaniu off label. Z tymi
wszystkimi lekami wiążą się możliwe poważne działania
niepożądane. Ograniczona jest niestety ich skuteczność
w AZS i możliwość długoterminowego stosowania.
Aktualnie posiadamy w Polsce pierwszy program lekowy – bardzo się z tego powodu oczywiście cieszymy.
Program ten jednak jest dedykowany stosunkowo wąskiej grupie pacjentów i na razie tylko grupie pacjentów dorosłych, z ciężkim przebiegiem AZS. Grupa dzieci
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i młodzieży nie ma na ten moment dostępu do innowacyjnych form terapii w ramach programów lekowych,
a niestety możliwości klasycznego leczenia w tej grupie
wiekowej są jeszcze węższe niż w grupie dorosłych.

Jakie możliwości leczenia AZS daje współczesna
medycyna i jacy pacjenci mogliby skorzystać
z innowacyjnych terapii?

podlegają tylko niektóre z leków do krótkotrwałych interwencji w okresie zaostrzeń. Niestety, brakuje terapii dedykowanej dla dzieci i młodzieży z przebiegiem
umiarkowanym i ciężkim AZS, którzy są kandydatami do terapii ogólnej. Dostępne leki to doustne glikokortykosteroidy, które w grupie pediatrycznej powinny
być szczególnie rozważnie stosowane, a jeśli, to w terapii krótkoterminowej z uwagi na możliwe poważne
działania niepożądane przy stosowaniu przewlekłym.
Pozostałe z klasycznych leków ogólnych zalecanych
w leczeniu ciężkiego AZS jak CyA, MTX, MMF, AZA choć
skuteczne, to stosowane off label, a obarczone także możliwym poważnymi działaniami niepożądanymi.
Sytuacja zmusza lekarzy do szukania kruchych kompromisów pomiędzy skutecznością terapii i jej bezpieczeństwem.

Bardzo prężnie rozwijają się teraz badania naukowe
nad patogenezą choroby. Tworzą podwaliny do poszukiwania nowych opcji terapeutycznych. Trwa wiele badań klinicznych z nowymi lekami biologicznymi, z nowymi drobnymi cząsteczkami, wiele z nich jest w trzeciej
fazie zaawansowania klinicznego.
Bliżej realiów – aktualnie w Unii Europejskiej dla chorych na AZS, którzy są kandydatami do leczenia ogólnego
– zarejestrowane są trzy leki drobnocząsteczkowe (upadacytynib, baricytynib
Połowa pacjentów ocenia, że jest nieszczęśliwa
i abrocytynib) oraz dwa leki biologiczne (dupilumab oraz tralokinumab). Te
z powodu AZS. Prawie połowa zdradza objawy
nowoczesne terapie są szansą na szybdepresji. Ryzyko rozwoju depresji czy zaburzeń
ką poprawę uciążliwych objawów cholękowych w tej grupie jest dwukrotnie wyższe.
roby, jak świąd czy zaburzenia snu oraz
na istotne zmniejszenie nasilenia zmian
Cztery razy wyższe jest ryzyko samobójstw.
skórnych z długoterminową kontrolą
choroby. Charakteryzują się udowodnioną skutecznością. Otwierają możliwość personalizowania terapii choroby. Wśród nich wyCo powinno się zmienić w podejściu lekarzy,
stępują również leki w formie tabletek doustnych, np.
pacjentów i decydentów do leczenia AZS?
upadacytynib, co jest wyjściem naprzeciw potrzebom paWażna jest świadomość, że choroba ma nawrotowy
cjentów, także grupy pediatrycznej, oraz opcją przyjazną
charakter, jest przewlekła, ma charakter zapalny, to codla opieki ambulatoryjnej.
roba immunologicznie zależna, której współtowarzySłusznie Pani Redaktor pyta: „Którzy pacjenci mogliszą inne schorzenia. Kontrolując ją, poprawiamy wiele
by skorzystać”, bo na razie mamy tylko jeden program
aspektów życia i zdrowia naszych pacjentów. AZS wylekowy, ale liczymy, że w nieodległym czasie portfolio
maga planu terapii, strategii wielopoziomowego leczesię zwiększy.
nia. Powinniśmy zrozumieć niezaspokojone potrzeby
naszych pacjentów cierpiących z powodu AZS; nie tylJak wygląda leczenie młodzieży z AZS? Z jakimi
ko dorosłych, ale również młodzieży i dzieci. Jeśli choproblemami borykają się pacjenci oraz lekarze?
rują dzieci, to choruje cała rodzina. Trzeba dojrzeć, jak
Poza wymienionymi wcześniej problemami związata choroba negatywnie wpływa na życie jednostki i całej
nymi z przebiegiem choroby – świądem, zaburzeniarodziny. Wywiera niekorzystny wpływ społeczny i ekomi snu, izolacją, zaburzonymi relacjami, utrudnionym
nomiczny, szczególnie jeżeli jest nieleczona, niekontroprzyswajaniem wiedzy, problemami ze skupieniem,
lowana.
absencją w szkole – pojawiają się też trudności zwiąPowinniśmy położyć nacisk na wzrost działań eduzane z wiekiem dojrzewania. Młodzież buduje swoją
kacyjnych w bardzo szerokim zakresie. Ideałem jest
wartość, w obecnych czasach – czy się z tym zgadzamy
stworzenie opieki wielodyscyplinarnej, jednoczasowej,
czy nie – poprzez pryzmat wyglądu zewnętrznego. Tym
z udziałem dermatologa, alergologa, psychologa, często
bardziej wśród młodych z AZS zaniżona jest samoocepewnie również psychiatry, a także dietetyka. W miarę
na. Młodzi ludzie są też zmęczeni chorobą, która zarealiów i możliwości powinniśmy zabiegać o jak najszybzwyczaj zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa
szy, a także jak najszerszy, dostęp do nowych, zarejelatami. Chorobie towarzyszy obawa przed nawrotem.
strowanych terapii o dowiedzionej skuteczności, celem
Młodzi chorzy żyją w przewlekłym stresie. Bagaż, z któleczenia pacjentów chorujących umiarkowanie ciężko
rym wkraczają w życie, jest naprawdę ciężki. Leczenie
i ciężko z powodu AZS.
miejscowe jest czasochłonne i kosztowne, refundacji
Rozmawiała: Anna Kopras-Fijołek
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Najtrudniejsze decyzje
dotyczą największych
grup pacjentów
ROZMOWA Z WICEMINISTREM ZDROWIA MACIEJEM MIŁKOWSKIM,
LAUREATEM NAGRODY SPECJALNEJ ZŁOTY OTIS 2022.

Panie Ministrze: nagroda specjalna Złoty OTIS
2022 dla Pana za umiejętność dialogu i łączenia
środowisk pacjentów, klinicystów i decydentów. Na
każdej liście refundacyjnej znajdują się oczekiwane
nowe terapie. Trudno jest podejmować decyzje
refundacyjne?

Tak, dlatego że każdej grupie chorych zależy na leku,
który jest właśnie dla niej, każdy chory chciałby dostać lek, którego potrzebuje. To zrozumiałe, jednak
nowych terapii jest bardzo wiele, trzeba wybierać.
W chorobach populacyjnych, np. kardiologicznych,
diabetologicznych, leczenie jest na pewno najmniej
kosztowne, w przeliczeniu na jednego pacjenta, dlatego będziemy robić wszystko, co możliwe, żeby leczyć skutecznie na jak najwcześniejszych etapach,
gdyż de facto jest to profilaktyka wielu powikłań
i cięższych chorób. Trzeba też zrobić wszystko, by
pacjenci systematycznie przyjmowali leki, co bardzo
często jest problemem. Niedługo będziemy spotykali się z ekspertami w zakresie nadciśnienia tętniczego, z konsultantem krajowym, żeby zastanowić się,
jak wdrożyć najlepsze leczenie i jak je monitorować;

jak szkolić lekarzy, by właściwie leczyli, i pacjentów, by
monitorowali ciśnienie tętnicze.
Z kolei w chorobach onkologicznych jak również
rzadkich, populacje pacjentów są mniejsze, stąd ceny
leków na osobę dużo wyższe, wiele jest też innowacyjnych terapii, niestety drogich.

Przychodzą do Pana eksperci, przychodzą pacjenci,
chcą móc leczyć nowocześnie i w nowoczesny
sposób być leczonym. Jak podjąć właściwą decyzję?
Co położyć na szali?

Tu jest wiele kwestii, m.in. czy nowa terapia dotyczy dużej
populacji czy niewielkiej; im większa populacja, tym trudniej, gdyż od razu trzeba założyć, że będzie to koszt 100200 mln zł rocznie, a nawet więcej, trzeba znaleźć na to
środki finansowe. W przypadku choroby rzadkiej programy lekowe kosztują np. 5-10 mln rocznie, wiemy jednak,
że nie będą się mocno rozrastać, gdyż zachorowalność
jest na stałym poziomie. W przypadku leków stosowanych w wielu wskazaniach, w przypadku choroby rzadkiej
możemy zgodzić się na proponowaną przez producenta
cenę, jednocześnie zaznaczając, że w programach leko25
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wych, w których zgodnie ze wskazaniami będzie znaczKtóra z podejmowanych decyzji refundacyjnych
nie więcej pacjentów, taka cena nie będzie akceptowalbyła najtrudniejsza?
na. Dużą rolę odgrywa też to, czy jest to pierwszy lek
Najtrudniejsze są decyzje dotyczące największych grup
w danym wskazaniu, czy ma alternatywę, oraz jakie są
pacjentów, gdyż powodują duże konsekwencje dla bujego efekty kliniczne. Staramy się zrobić wszystko, by zadżetu. Trudne decyzje dotyczą też chorób rzadkich. Baroferować pacjentom nowe leczenie, gdyż dla wielu chodzo poważną decyzją była np. refundacja leków w murych nowe terapie są szansą. Inna sytuacja jest wówczas,
kowiscydozie. Choć jest to choroba rzadka, to jednak
gdy w danym wskazaniu mamy już leczenie, wtedy teraudostępnienie nowych leków było dużym wyzwaniem,
pia konkurencyjna zwykle jest tańsza, łatwiej negocjować.
ze względu na bardzo wysokie koszty. Po drugiej stronie
Dodatkowy lek to również często inny mechanizm działabyły jednak bardzo pozytywne efekty leczenia, o czym
nia, tak więc również inne działania niepożądane i możlimówili pacjenci, którzy uczestniczyli np. w badaniach kliwość lepszego dopasowania terapii do
konkretnego stanu klinicznego pacjenNajważniejsza jest systematyczna praca i to, żeby nie stracić
ta. Mam też założony plan budżetowy,
czasu, kiedy pełniło się daną funkcję. Lepiej nie pełnić danego
muszę go brać pod uwagę.

Ile ma Pan pieniędzy do wydania
w tym roku na leki?

stanowiska, jeśli ktokolwiek zrobiłby to lepiej, bo jeśli ktoś nie
do końca realizuje zadania, które są przed nim postawione,
to jest to największa strata dla systemu ochrony zdrowia.

To nie jest takie proste; odpowiadam
za część lekową budżetu, wiemy jednak, jakie są plany resortu w zakresie
innych wydatków – w tym wypadku świadczeń zdrowotnych w planie finansowym NFZ. W tym roku głównym elementem, na który musimy zabezpieczyć środki finansowe, jest kolejny etap wzrostu minimalnych wynagrodzeń
w ochronie zdrowia. To zdecydowanie najdroższa ustawa,
gdyby nie ona, to moglibyśmy powiedzieć, że mamy szansę na bardzo wiele nowych możliwości terapeutycznych.
Oczywiście ta ustawa będzie miała wpływ na koszty systemu ochrony zdrowia również na lata przyszłe.
Druga rzecz to koszyk świadczeń gwarantowanych
i taryfikacja: stomatologia, kardiologia, chirurgia, pediatria, onkologia, choroby wewnętrzne - wszystkie te dziedziny czekają na nowe wyceny. Na przykładzie onkologii
doskonale wiemy, że szybsza diagnoza, zwiększenie dostępności do diagnostyki molekularnej jest bardzo ważne i powiązane z późniejszymi efektami leczenia. Na te
kwestie chcemy przeznaczyć więcej pieniędzy, gdyż leki
są tylko elementem całego procesu terapii. Onkolodzy zwracają uwagę, że w raku płuca mamy już dostępny bardzo skuteczny lek, który powinien być stosowany po jednoczesnej radiochemioterapii, tymczasem jest
ona stosowana u pacjentów bardzo rzadko, rzadziej niż
w innych krajach, dlatego nie mogą oni również dostać
tego innowacyjnego leczenia, mimo że jest dostępne.
Należy więc poprawić organizację, wtedy efekty leczenia będą zdecydowanie lepsze. Dzięki wcześniejszemu
rozpoznawaniu, szybszej diagnostyce, więcej pacjentów
może być operowanych z powodów onkologicznych.
Coraz częściej mówi się, że program lekowy powinien
być częścią całego procesu leczenia, a poza tym elementem kontraktowania: powinny powstawać ośrodki kompleksowej diagnostyki i leczenia poszczególnych
nowotworów.
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nicznych. Również torakochirurdzy podkreślali, że często
mogli zrezygnować z przeszczepiania płuc u pacjentów,
którzy przyjmowali nowe leki, a wcześniej byli już kwalifikowani do przeszczepu. Nieetyczne byłoby nierefundowanie tego leczenia. Nie wiemy jeszcze, jak przełoży się
to długofalowo na życie pacjentów, być może dzięki temu
zyskają wiele lat życia. Na pewno za 5-10 lat ta terapia
będzie zdecydowanie tańsza, a zapewne pojawią się kolejne, jeszcze bardziej skuteczne.

A jaka decyzja przyniosła Panu największą
satysfakcję, gdyż udało się udostępnić lek, być może
po trudnych negocjacjach?

Za każdym razem cieszę się, gdy udaje się udostępnić
pacjentom nowe terapie. Ostatnio takie decyzje dotyczyły okulistyki, AMD, DME. Bardzo się cieszę, że teraz
udało nam się ułożyć bardzo dobry program leczenia
raka wątrobowokomórkowego, którego leczenie było
bardzo niedoskonałe. Każda decyzja refundacyjna jest
takim sukcesem. Szkoda jednak, że nie pokazujemy
efektów klinicznych, jakie osiągnęli pacjenci po 2-3 latach refundacji leczenia, jeśli chodzi o wydłużenie życia,
poprawę jego jakości. Wiele rzeczy nie jest w ogóle monitorowanych, choć producenci zwracają na to uwagę
we wnioskach refundacyjnych: dotyczy to np. różnic dla
pacjentów, jeśli chodzi o chemioterapię i immunoterapię czy różnicy, jaką jest podawanie leków dożylnych
w szpitalu lub terapii doustnej w domu.

Jest Pan wpływową w systemie ochrony zdrowia.
Co należałoby w nim zmienić?

To nie jest tak, że jedna, dwie czy kilka osób ma wpływ
na system ochrony zdrowia, nasz system opiera się na
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współpracy Ministerstwa Zdrowia z NFZ, AOTMIT, ekspertami klinicznymi, konsultantami, organizacjami pacjentów, ważną rolę odgrywają też producenci leków.
Konieczna jest dobra współpraca między środowiskiem
ekspertów a Ministerstwem Zdrowia i NFZ; jej efekty widać, gdy zmieniamy programy lekowe. Na pewno musimy patrzeć też na diagnozowanie, monitorowanie leczenia. Ważne jest też zdrowie publiczne – pacjenci
muszą dbać o siebie, wiedzieć, jak zapobiegać chorobom, jak się leczyć. Muszą wiedzieć, że lek nieprzyjęty
nie działa. Choć oczywiście często nawet, jeśli wiemy, co
robić, to nie zawsze tak postępujemy. Świetnie to widać
w leczeniu wszystkich chorób przewlekłych, np. otyłości,
nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy. Oczekujemy, że wszyscy będą postępowali zgodnie z wytycznymi, a niestety
nie zawsze jest to tak proste.
A jeśli chodzi o zmiany, to nie chciałbym do końca na
to pytanie odpowiadać, ponieważ można powiedzieć,
że jeśli wiem, co powinno być zrobione, to czemu tego
nie robię? Najważniejsza jest systematyczna praca, żeby
nie stracić czasu, kiedy pełniło się daną funkcję. Lepiej
nie pełnić danego stanowiska, jeśli ktokolwiek zrobiłby
to lepiej, bo jeśli ktoś nie do końca realizuje zadania,
które są przed nim postawione, to wówczas jest to największa strata dla systemu ochrony zdrowia.
Dla pacjentów ogromną rolę odgrywa czas. Często
nad wprowadzeniem nowej terapii pracujemy rok, półtora. Decyzja jest, pacjenci się cieszą, jednak dla części
osób jest to już czas stracony, gdyż nie mogli skorzystać
z leczenia, kiedy było im to potrzebne właśnie wcześniej. Oczywiście można to też powiedzieć również o firmach farmaceutycznych, aby szybciej wdrażały istotne
nowości, które będą skuteczne dla pacjentów, choć ale
oczywiście nie jest to takie proste.

Ma Pan świadomość tego, jak ważny dla pacjenta
jest czas?

łów wieńcowych, mawiał: „Czas to mięsień”; oczywiście
wszyscy mają rację, bo czasu nigdy się nie cofnie. Możemy tylko właściwie wykorzystać dany moment.

Stara się Pan jak najlepiej wykorzystać czas bycia
wiceministrem. To ogromna odpowiedzialność…

Przede wszystkim staram się dobrze zorganizować
współpracę z moim zespołem. Dosyć dużo się udało
osiągnąć, i z tego się cieszę.
Podziękowania od organizacji pacjentów pokazują, że wiele rzeczy się udało. To prawda, zwracam jednak uwagę na organizację leczenia, również dlatego,
że zawsze się tym zajmowałem, m.in. pracując wcześniej w Instytucie Kardiologii, w Instytucie Matki i Dziecka. Wdrażałem systemy informatyczne, dzięki którym
widać, jak wiele można zmienić. Na leki przeznacza się
ok. 17 proc. budżetu NFZ; i można powiedzieć, że leki
odpowiadają właśnie za ok. 17 proc. naszego zdrowia.
Znacznie większy wpływ ma organizacja leczenia, podstawowa opieka zdrowotna, dlatego niezbędna jest reforma POZ, lepsza współpraca ze specjalistami, poprawa diagnostyki, żeby były wykonywane te badania, które
są potrzebne. Kolejna rzecz to informatyzacja, dzięki
temu będzie można analizować, jak pacjenci są leczeni. Mamy w systemie wiele danych, konieczna jest ich
analiza, np. czasu straconego na niewłaściwe leczenie,
długą diagnostykę. To praca dla analityków, by poprawiali system ochrony zdrowia przez pokazywanie jego
nieefektywności.

Długo Pan codziennie pracuje?

Długo – ale wiele rzeczy wynosi się z domu. Mój Tato ma
81 lat i cały czas dużo fizycznie pracuje, po 16 godzin
dziennie. Dziadek zawsze mówił, że nie można zjeść
śniadania, nie zapracowując na nie…
Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz

Tak; gdy pracowałem w Instytucie Kardiologii, kolega
robił habilitację z systemów związanych z nagłym zatrzymaniem krążenia. Mówił, że wykonanie wszystkich
procedur i uratowanie pacjentowi życia jest niezwykle proste, rzecz w tym,
żeby pacjent i osoba udzielająca poPełna lista laureatów Nagrody
mocy znalazły się we właściwym miejZaufania „Złoty OTIS 2022”
scu i właściwym czasie. Większość paznajduje się na stronie zlotyotis.pl
cjentów umiera dlatego, że nie miała
oraz swiatlekarza.pl.
szczęścia znaleźć się w określonym
miejscu i w oczekiwanym czasie.
Zapraszamy do obejrzenia relacji
Stefan Kardynał Wyszyński mówił,
z Gali Złoty Otis na stronie
że „Czas to Miłość”, a Pan Profesor
zlotyotis.pl oraz swiatlekarza.pl.
Witold Rużyłło, odnosząc się do swojej dziedziny leczenia ostrych zespo-
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ZŁOTY OTIS 2022

Za dorobek życia,
osiągnięcia w 2022 r.,
niezłomność
PRESTIŻOWE STATUETKI JUŻ PO RAZ 19. OTRZYMUJĄ WYBITNE OSOBY
ZWIĄZANE Z MEDYCYNĄ I FARMACJĄ, DOCENIONE PRZEZ KAPITUŁĘ.
W TYM ROKU KAPITUŁA POSTANOWIŁA RÓWNIEŻ UHONOROWAĆ OSOBY,
KTÓRE SWOJĄ POSTAWĄ PODCZAS PANDEMII ORAZ WOJNY W UKRAINIE
WZBUDZAJĄ PODZIW I SZACUNEK, I PRZYZNAĆ IM STATUETKI SEMPER IDEM
– ZA NIEZŁOMNOŚĆ W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH.

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” od 2003 r. jednoczy
we wspólnej pracy na rzecz zdrowia Polaków środowiska: lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, firm farmaceutycznych, organizacji pacjentów i
dziennikarzy – profesjonalistów tematyki medycznej.
Kapitułę Nagrody tworzy 64 ekspertów, są to wybitne
osobowości polskiej medycyny, m.in.: prof. Grażyna
Rydzewska, prof. Irina Kowalska, prof. Maciej Banach,
prof. Marcin Czech, prof. Piotr Hoffman, prof. Jan Lubiński, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Henryk Skarżyński.
W 2022 roku nagrody otrzymują:

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W DZIENNIKARSTWIE
MEDYCZNYM
Red. Ewa Dux-Prabucka
Red. Janusz Michalak
KATEGORIA: DEBIUT NAUKOWY W MEDYCYNIE
Dr n. med. Karolina Łuczkowska
Lek. med. Aleksandra Opinc
Dr Karol Steckiewicz

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W MEDYCYNIE
Prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
Prof. Janusz Limon

NAGRODA SPECJALNA
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski
Dr hab. Mariusz Wyleżoł
Prof. Andrzej Fal

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W STOMATOLOGII
Prof. Jadwiga Banach
KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W FARMACJI
Mgr farmacji Bożena Szymańska
KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ
Dr n. med. Jolanta Szych
KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W ORGANIZACJI PRACY SZPITALI
Krystyna Zaleska
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KATEGORIA: OSIĄGNIĘCIA W MEDYCYNIE W 2021 R.
Dr hab. n. med. Andrzej Ossowski

KATEGORIA: FARMACEUTA – SPOŁECZNIK
Dr n. farm. Lucyna Samborska
STATUETKI SEMPER IDEM: ZA NIEZŁOMNOŚĆ W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH
Prof. Piotr Kuna
Prof. Wojciech Młynarski
Dr Paweł Kukiz-Szczuciński
Dr Artur Zaczyński
Marta Daszuta
Gratulujemy! O laureatach czytaj na stronach:
swiatlekarza.pl, zlotyotis.pl

Reklama w wersji
tylko dla lekarzy

