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Czego bym sobie życzył, 

gdybym zachorował? 

• Żeby mnie uśpiono… 

• Wyleczono… 

• I obudzono, gdy będę zdrowy. 

• Niestety, zamiast tego najczęściej możemy 
zaoferować dłuższe i świadome życie z 
chorobą i jeszcze niestety, także z cierpieniem 
(oby, jak najmniejszym). 



Talia metod leczniczych 

• Chemioterapia: leki wykorzystujące różnice w 
rozmnażaniu się między komórkami 
nowotworowymi i zdrowymi 

•  Leki immunomodulujące: leki ułatwiające 
komórkom odpornościowym eliminację 
komórek odpornościowych 

• Przeciwciała monoklonalne: leki pomagające 
zabijać komórki posiadające na powierzchni 
określone cząsteczki najlepiej wybiorczo 
obecne na komórkach nowotworowych 



Talia metod leczniczych 

• Inhibitory proteasomu: leki hamujące 
oczyszczanie się komórek z zużytych białek, 
które je zatruwają 

• Inhibitory kinaz: leki blokujące mechanizmy 
pobudzania komórek do podziałów 

• Przeszczepianie komórek krwiotwórczych: 
grupa metod umożliwiających podanie bardzo 
dużych dawek cytostatyków przełamujących 
mechanizmy oporności. 



Jak się kojarzy te 

metody? 

• Kojarzy się leki i metody pojedynczo skuteczne 
w danym rodzaju nowotworu 

• Kojarzy się leki i metody wykorzystujące różne 
mechanizmy działania i oporności 

• Kojarzy się leki i metody o różnych działaniach 
niepożądanych 

• Kojarzy się leki i metody w sposób 
umożliwiający ich działanie synergistyczne. 



Talia metod leczniczych 

• W Polsce lekarz ma znacznie mniejszy wybór 
metod leczniczych niż w bogatszych krajach. 

• Obejmuje to z jednej strony mniejszą liczbę 
dostępnych leków w poszczególnych 
wskazaniach, a z drugiej mniejsze możliwości 
ich kojarzenia ze sobą 

• Również zasadnicze trudności w 
innowacyjnym wykorzystaniu dostępnych 
metod (brak procedur dla badań 
niekomercyjnych). 



Kryteria wyboru 

• Rozpoznanie i stopień zaawansowania 

• Wiek i schorzenia towarzyszące 

• Linia leczenia 

• Dostępność 



Dwie strategie 

• Strategia na wyleczenie: teoretycznie 
najlepsza z wyjątkiem sytuacji, kiedy ryzyko 
związane z zastosowaną metodą leczniczą jest 
większe niż ryzyko związane z samą chorobą 

• Strategia na długie życie z chorobą 
przewlekłą: zadowalająca zwłaszcza wtedy, 
gdy umożliwia wysoką jakość życia, w wielu 
przypadkach konieczna, gdyż nie ma nie tylko 
ryzykownej ale żadnej metody umożlwiającej 
wyleczenie. 

 



Kluczowe informacje dla 

pacjenta 

• Ufaj swojemu lekarzowi, ale z ograniczeniem. 

• Przed podjęciem kluczowej decyzji zasięgnij 
drugiej opinii. 

• Doktor Google też może Cię oszukać – 
korzystaj tylko z autoryzowanych serwisów.  

• Przestrzegaj zaleceń lekarskich. 

• Pilnuj swojej dokumentacji i udostępniaj kopie, 
a nie oryginały. 

• Zorganizuj się i walcz o swoje. 



Jak uzyskać „drugą opinię” 

i nie urazić swojego 

lekarza? 

• Internet jest błogosławieństwem. 

• Jeżeli inny lekarz, którego zapytaliśmy o opinię 
doradzi nam coś istotnego wartego 
przekazania naszemu lekarzowi… 

• Można te propozycję jako znalezioną w 
Internecie przedstawić naszemu lekarzowi w 
formie pytania: „oto coś takiego znaleźliśmy – 
jakie jest jego zdanie?” 



Nadal wszędzie podział 

na dwie grupy chorych 

• „Przeszczepowi”: chorzy poniżej 70 (65) r.ż. (a 
także niektórzy jeszcze starsi) zdolni znieść co 
najmniej 100 mg/m^2 melfalanu (MEL) 
stosowanego jako kondycjonowanie przed 
przeszczepieniem i główny środek 
przeciwszpiczakowy, 

• „Nieprzeszczepowi”: chorzy starsi lub w złym 
stanie ogólnym z poważnymi schorzeniami 
współistniejącymi, którzy według oceny lekarza nie 
są w stanie znieść takiej terapii. 

• Polscy chorzy na szpiczaka mają obecnie w 
zasadzie pełny dostęp do przeszczepienia 
własnych komórek krwiotwórczych, więc ten 
aspekt nie będzie omawiany. 



USA: NCCN 2018 

• Podział okresów leczenia na: 
• Pierwotne 

• Podtrzymywanie 

• Choroba wcześniej leczona 

• Leczenie paliatywne 

• Dla każdego etapu talia możliwości rozdzielona na: 
• Preferowane 

• Inne 

• Przydatne w niektórych sytuacjach 

 

• I co jeszcze? Niemal na wszystkich etapach jedną ze 
standardowych opcji jest udział w badaniu klinicznym. 
 



NCCN2018: leczenie 

pierwotne 

• Przeszczepowi 
• Preferowane: bortezomib (bort)+lenalidomid 

(len)+deksametazon (dex), bort+cyklofosfamid (cy)+dex 

• Inne: Karfilzomib (kar)+len+dex, bort+doksorubicyna 
(doxo)+dex, iksazomib (iks)+len+dex 

• Przydatne niekiedy: bort+dex, bort+talidomid (tal)+dex, 
Lenalidomid+deksametazon, dex+tal+dex+cisplatin (pla) 
+doxo+cy+etoposide (eto): VTD-PACE 

• Niedprzeszczepowi 
• Preferowane: bort+len+dex, len+dex, bort+cy+dex 

• Inne: Kar+len+dex, kar+cy+dex, iks+len+dex 

• Przydatne niekiedy: bort+dex,  

Dostępne dla polskich chorych, niedostępne dla polskich chorych w ramach refundacji 

 



NCCN2018 - 

podtrzymywanie 

• Przeszczepowi 
• Preferowane: Lenalidomid 

• Inne: bortezomib 

• Nieprzeszczepowi 
• Obecnie nie zaleca się leczenia podtrzymującego, 

gdyż leczenie zwykle jest ciągłe. 

Dostępne dla polskich chorych, niedostępne dla polskich chorych w ramach refundacji 

 



NCCN2018 - Choroba wcześniej leczona 

• Preferowane (alfabetycznie): 
• Bort+len+dex, kar+len+dex, daratumumab (dara) 

+bort+dex, dara+len+dex, elotuzumab (elo)+len+dex, 
iks+len+dex 

• Inne rekomendowane (alfabetycznie) 
• Bendamustyna (benda)+bort+dex, 

benda+len+dex,bort+l-doxo+dex, bort+cy+dex, 
bort+dex, kar+cy+dex, kar+dex, cy+len+dex, dara, 
dara+pomalidomide (pom)+dex, elo+bort+dara, iks+dex, 
iks+pom+dex, len+dex, panobinostat (pano)+bort+dex, 
pano+kar, pano+len+dex, poma+cy+dex, poma+dex, 
poma+bort+dex, poma+kar+dex 

• Użyteczne niekiedy 
• Benda, dex+cy+eto+pla (DCEP), VTD-PACE, HD-Cy 

Dostępne dla polskich chorych, niedostępne dla polskich chorych w ramach refundacji 



Europa: ESMO2017 – 

leczenie pierwotne 

• Przeszczepowi 
• VTD (bort+tal+dex), VCD (bort+cy+dex), PAD 

(bort+doxo+dex), RVD (bort+len+dex) 

• Nieprzeszczepowi 
• Pierwszy wybór: VMD (bort+melfalan nisko 

dawkowany (mel)+dex), RD (len+dex), VRD 
(bort+len+dex) 

• Drugi wybór: MPT (mel+prednison(pred)+tal), VCD 
(bort+cy+dex) 

• Inne: CTD (cy+tal+dex), MP (mel+pred), 
benda+pred  

 
Dostępne dla polskich chorych, niedostępne dla polskich chorych w ramach refundacji 

 



ESMO2017 – pierwszy 

nawrót 

• Nawrót po indukcji opartej na bortezomibie 
• Dwójki: len+dex 

• Trójki: dara+len+dex, kar+len+dex, iks+len+dex, 
elo+len+dex 

• Nawrót po indukcji opartej na Iekach 
immunomodulujących 

• Dwójki: kar+dex, bort+dex 

• Trójki: dara+dort+dex, pano+bort+dex, elo+bort+dex, 
bort+cy+dex 

 

• Podtrzymywanie (tylko u przeszczepowych) 
• lenalidomid 

Dostępne dla polskich chorych, niedostępne dla polskich chorych w ramach refundacji 

 



ESMO2017 – drugi i 

następny nawrót 

• Pom+dex jako podstawa 
• +cy 

• +iks 

• +bort 

• +dara 

• +elo 

• Dara jako podstawa 
• Pojedynczo lub w skojarzeniach 

• Badanie kliniczne (dla bardzo wybranych 
chorych) 

Dostępne dla polskich chorych, niedostępne dla polskich chorych w ramach refundacji 

 



Uwaga: 

• Wszystkie leki wymienione w tych 
opracowaniach są zarejestrowane do 
stosowania w Polsce w rutynowej praktyce 
klinicznej. 

• Jest pytanie, czy Obywatel RP, którego stać na 
zakup leku zarejestrowanego, ale 
nierefundowanego w Polsce ma prawo zakupić 
taki lek i go otrzymywać w ramach publicznej 
służby zdrowia? 


