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• Medycyna personalizowana związana jest z 
dostosowaniem procedury terapeutycznej oraz metod 
prewencji do każdego chorego. Ważne jest również 
uwzględnienie wszystkich cech odróżniających 
określonego pacjenta od innych osób cierpiących na to 
samo schorzenie. Wprowadzenie indywidualnego 
podejścia przyczynia się do zwiększenia skuteczności, 
efektywności oraz bezpieczeństwa użytej terapii oraz 
zwiększa prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia 

 

 

•  (http://biotechnologia.pl/biotechnologia/medycyna-spersonalizowana,14850). 

 



• Medycyna personalizowana (ang. personalised healthcare, personalised 
medicine) – koncepcja, która opiera się na zrozumieniu różnic między 
pacjentami chorującymi na tę samą chorobę i na jednoczesnym poznawaniu 
złożoności chorób (Wikipedia). 



Czynniki ryzyka 
Wybrane niemodyfikowalne1 

Czynnik ryzyka Zależność 

Wiek • Około 90% pacjentów jest w wieku >50 lat; >70% w wieku >65 lat1,2 

Płeć 
• Skumulowane prawdopodobieństwo rozwoju raka trzustki w okresie życia wynosi ≈1% u mężczyzn i nieco mniej u 

kobiet2 

Rasa 

• Wyższa częstość występowania PaC wśród Afroamerykanów niż osób rasy białej3 

 W Stanach Zjednoczonych zapadalność na PaC na 100 000 osób w populacji ogólnej wynosi 17,6 u mężczyzn 

i 14,3 u kobiet; 13,8 dla osób rasy czarnej i 10,7 dla osób rasy białej 

Cukrzyca 
• Dwukrotny wzrost ryzyka względnego rozwoju PaC u pacjentów z cukrzycą trwającą >5 lat w porównaniu z grupą 

bez cukrzycy1-4 

Rodzinne występowanie 

raka trzustki 

• Około 5–10% pacjentów z PaC zgłasza przypadek raka trzustki u członka najbliższej rodziny5 

− 32-krotny wzrost ryzyka rozwoju PaC w rodzinach z ≥3 przypadkami raka trzustki u krewnych pierwszego stopnia 

w porównaniu z populacją ogólną5 

Zespoły genetyczne 

• Zwiększone ryzyko rozwoju PaC odnotowano u osób z kilkoma znanymi zespołami genetycznymi, jak dziedziczny 

rak piersi i jajnika (3,5–10 razy), zespół Peutza–Jeghersa (132 razy), zespół FAMMM (13–22 razy), FAP (do 4 

razy)1,5 

Grupa krwi nie 0 

• Osoby z grupą krwi A, AB i B posiadają zwiększone ryzyko rozwoju PaC2,7 

• W porównaniu z grupą krwi 0 wartość OR dla rozwoju PaC u pacjentów z grupami krwi A, AB i B wynosi 

odpowiednio 1,38 (95% CI: 1,18–1,62), 1,47 (95% CI: 1,07–2,02) i 1,53 (95% CI: 1,21–1,92)7 

FAMMM, rodzinny zespół znamion dysplastycznych związanych z czerniakiem; FAP, rodzinna polipowatość gruczolakowata; OR, ryzyko ogółem; PaC, rak trzustki. 

1. American Cancer Society. http://www.cancer.org/Cancer/PancreaticCancer/DetailedGuide/pancreatic-cancer-risk-factors. Dostęp uzyskano: 8 stycznia 2014 r. 2. Raimondi S, et al. Nat Rev Gastroenterol 
Hepatol. 2009;6:699-708. 3. SEER Stat Fact Sheets: Pancreas. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html. Dostęp uzyskano: 6 stycznia 2014 r. 4. Hsu C, et al. JOP. 2011;12:330-333. 5. Shi C, et al. Arch 
Pathol Lab Med. 2009;133:365-374. 6. Klein AP, et al. Cancer Res. 2004 ;64:2634-2638. 7. Wolpin BM, et al. J Natl Cancer Inst. 2009;101:424-431. 



Czynniki ryzyka 
Wybrane czynniki związane z stylem życia/ środowiskowe1 

Czynnik ryzyka Zależność 

Palenie tytoniu 

• Palenie tytoniu jest czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój 20–30% PaC i najczęstszą przyczyną tego raka; 

ponadto jest to najbardziej modyfikowalny czynnik1,2 

• W porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły tytoniu OR wyniósł 1,2 (95% CI: 1,0–1,3) dla byłych palaczy i 2,2 

(95% CI: 1,7–2,8) dla aktywnych palaczy papierosów3 

• Ryzyko wzrasta razem z liczbą wypalanych papierosów (OR=3,4 dla ≥35 papierosów/dobę, p <0,0001) 3 

Otyłość 
• ≥10% wzrost ryzyka rozwoju PaC dla wzrostu wartości BMI o każde 5 kg/m2 lub 20%–50% wzrost ryzyka wśród 

otyłych osób w porównaniu z osobami z prawidłowym BMI1,4 

Ekspozycja zawodowa 
• Ekspozycja na niektóre pestycydy, barwniki i środki chemiczne stosowane przy rafinacji metali może zwiększać 

ryzyko rozwoju PaC1,5 

Dieta 

 

• Diety bogatotłuszczowe i bogate w czerwone mięso oraz ubogie w owoce i warzywa mogą zwiększać ryzyko 

rozwoju PaC1,2,5 

• Dokładny związek diety z rozwojem PaC jest nadal badany2 

 

BMI, wskaźnik masy ciała; PaC, rak trzustki; OR, ryzyko ogółem.  

1. American Cancer Society. http://www.cancer.org/Cancer/PancreaticCancer/DetailedGuide/pancreatic-cancer-risk-factors. Dostęp uzyskano: 8 stycznia 2014 r. 2. 
Raimondi S, et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2009;6:699-708. 3. Bossetti C, et al. Ann Oncol. 2011 Nov 21. [Publikacja on-line przed wydrukiem]. 4. Bracci PM. J 
Mol Carcinog. 2012;51:53-63. 5. Vincent A, et al. The Lancet. 2011:378:607-620. 



Zapadalność i umieralność na raka trzustki 
Dane światowe 

• Stanowi siódmą najczęstszą przyczynę zgonu z powodu raka na świecie1 

– 265 000 zgonów z 280 000 nowych przypadków rozpoznanych w 2008 r. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Bosetti C, et al. Mol Carcinog. 2012;51:3-13. 2. Globocan 2008 (IARC). http://globocan.iarc.fr. Dostęp uzyskano: 11 listopada 2013 r. 3. Malvezzi M, et al. Ann Oncol . 
2013;24:792-800. 4. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2013. Atlanta: American Cancer Society; 2014.   

• W latach 2002–2007 umieralność z powodu tego raka była stabilna w wielu 

krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Australii1 

• W ostatnich latach obserwuje się powolny wzrost umieralności z powodu raka 

trzustki, zarówno w Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych3,4 

 

Skorygowana wg wieku zapadalność na 100 0002 

Japonia 

Ameryka Północna 

Europa Zachodnia 

Europa Środka/Wschodnia 

Europa Północna 

Australia 

Azja Zachodnia 

Azja Wschodnia 

Afryka Północna 



Rak trzustki: umieralność i nowe przypadki w 2014 r. w 
Stanach Zjednoczonych 

                                          

Mężczyźni 

Płuco i oskrzele  28% 

 Gruczoł krokowy    10% 

 Okrężnica i odbytnica 8% 

Trzustka    7% 

 

Umieralność wg rodzaju nowotworu i płci 

a Dane szacunkowe na rok 2014. 

American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2013. Atlanta: American Cancer Society; 2014.   

Kobiety 

26%  Płuco i oskrzele  

14%  Pierś   

9%    Okrężnica i odbytnica 

7%    Trzustka  
 

• Czwarta główna przyczyna zgonu z powodu rakaa 

 46 420 nowych przypadków i 39 590 zgonów  
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Odsetek przeżywalności w raku trzustki wg stopnia zaawansowania  

1. SEER cancer statistics. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html. Data dostępu: 7 czerwca 2018r.  

2. American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2018. Atlanta: American Cancer Society; 2018.   

• U większości pacjentów w momencie rozpoznania choroba ma nieresekcyjny charakter1 

• Zaledwie 8,5% chorych (wszystkie stopnie zaawansowania) przeżywa ponad 5 lat1 

• W Stanach Zjednoczonych obserwuje się powolny wzrost odsetka umieralności  

z powodu raka trzustki w ostatnich 10 latach2 

Stopień zaawansowania klinicznego (USA)  

w momencie rozpoznania (wg przerzutów) 1  
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5-letnia przeżywalność względna wg stopnia 

zaawansowania choroby w momencie 

rozpoznania (USA) 

Odległy 

52% 
Regionalny 

29% 
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34,3 

11,5 

2,7 
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Epidemiologia i przeżycia 

Rak trzustki (POLSKA 2015 r.) zachorowania/zgony:  

                        C25: M – 1778/2469 chorych 

                                K – 1800/2440 chorych 

 



Objawy podmiotowe raka trzustki 
• We wczesnej fazie choroby rak trzustki jest często 

bezobjawowy1,2 

• Obecność ≥1 z poniższych objawów podmiotowych może 
wskazywać na PaC2-3 

– Osłabienie 
– Utrata apetytu 
– Utrata wagi 
– Żółtaczka 
– Dysglikemia 
– Kacheksja (wyniszczenie) 
– Ból w nadbrzuszu promieniujący do pleców  
- Depresja 
 
 

 

PaC, rak trzustki. 

1. Hidalgo M. N Engl J Med. 2010;362:1605-1617. 2. Vincent A, et al. Lancet. 2011;378:607-620. 3. NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology. 

Pancreatic Adenocarcinoma. v1.2014. 

Ból w nadbrzuszu 
promieniujący do 
pleców 



Programy lekowe w skrócie 

32 
spośród 100 

to programy onkologiczne 

4 
programy dla pacjentów 

z nowotworami układu pokarmowego 

B.5 - LECZENIE RAKA 

WĄTROBOWOKOMÓ

RKOWEGO 

B.4 - LECZENIE 

ZAAWANSOWANEGO 

RAKA JELITA 

GRUBEGO 

B.58 - LECZENIE 

ZAAWANSOWANEGO 

RAKA ŻOŁĄDKA  

B.85 - LECZENIE 

PACJENTÓW Z 

PRZERZUTOWYM 

GRUCZOLAKORAKIEM 

TRZUSTKI  

7 PRODUKTÓW 

LECZNICZYCH 

12,2 MILIONÓW ZŁ 

REFUNDACJI  

W LUTYM 2018 



Programy lekowe – świadczenia gwarantowane 

wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do 
monitorowania leczenia 

Strumień finansowania leczenia,  

na który składają się dwa komponenty: 

innowacyjne, 

kosztowne leki 

nierefundowane  

w ramach innych 

świadczeń 

procedury 

diagnostyczne służące 

kwalifikacji pacjentów  

i monitorowaniu 

leczenia  

Decyzję o leczeniu podejmuje lekarz placówki 

posiadającej kontrakt z NFZ dotyczący prowadzenia 

danego programu 

Opis programu obejmuje: 

kryteria kwalifikacji 

do programu 

kryteria wykluczenia 

z programu 

schemat dawkowania leków 

schemat podawania leków 

wykaz badań 

wykonywanych przy 

kwalifikacji i w trakcie 

monitorowania 

leczenia 



Programy lekowe 

kompromis 

Dostęp do nowoczesnych 

metod leczenia  

Kontrola 

budżetu NFZ 

Jak każdy kompromis mają swoje mocne i słabe strony 

Daje szanse na wydłużenie życia części pacjentów onkologicznych 

Wymaga od lekarzy dodatkowego motywacji i nakładu pracy 



Rak trzustki 

Rak trzustki nosi miano najgorszego zabójcy. W Polsce choroba dotyka około 
4000 osób rocznie. 

Najnowszy spośród omawianych programów, B.85 to szansa  
na wydłużenie życia pacjentów o dodatkowe miesiące lub niekiedy lata, nawet 
dla chorych o obniżonym stanie sprawności 

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski. Ministerstwo Zdrowia 

Leczenie: 

• nab-paklitaksel 

w skojarzeniu z gemcytabiną 

Główne kryteria: 

w stadium uogólnienia 

Stopień sprawności wg Karnofsky’ego ≥70% 

Niestosowanie wcześniej chemioterapii paliatywnej 

Brak możliwości zastosowania schematu FOLIFINOX 

Obecność mierzalnych zmian nowotworowych 

Prawidłowe wskaźniki czynności wątroby i nerek 

C25 

Załącznik B.85 Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD-10 C 25.0) 



Nowotwory układu pokarmowego 

znacznie wzrośnie liczba nowych przypadków 

29% 

28% 

25% 

23% 

23% 

22% 

21% 

21% 

20% 

17% 

Prostata 

Warga 

Pęcherzyk żółciowy 

Jelito grube 

Górny ukł. pokarmowy 

Odbyt i odbytnica 

Pęcherz moczowy 

Trzustka 

Wątroba 

Płuca 

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski. Ministerstwo Zdrowia 

% zmiany nowych 

przypadków nowotworów 

złośliwych pomiędzy 

latami 2016 - 2029 



Najwcześniej i najpóźniej 

diagnozowane nowotwory w Polsce 

Trzy najwcześniej diagnozowane 
nowotwory (stadium I i II łącznie) 

• Tarczycy (78%) 

• Wargi (75%) 

• Trzonu macicy (74%) 

Trzy najpóźniej diagnozowane 
nowotwory (stadium IV) 

• Trzustki (68%) 

• Wątroby (62%) 

• Przełyku (52%) 

Dane z roku 2012, Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski. Ministerstwo Zdrowia 



Przeżywalność nowotworów układu 

pokarmowego w Polsce 

Prawdopodobieństwo przeżycia jednego roku 

C22 

C25 

C20 i C21 

C18 i C19 

C16 i C26 

0,71 

0,74 

0,42 

0,32 

0,23 

Dane KRN i NFZ dla pacjentów zdiagnozowanych w latach 2011-2012, Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski. Ministerstwo Zdrowia 



Rak trzustki  

przeżycie vs. oczekiwanie na leczenie 

U chorych z chorobą przerzutową 
średni czas przeżycia w miesiącach 
wynosi 

 

Przeciętny czas oczekiwania  
od podejrzenia do rozpoczęcia leczenia 
onkologicznego w miesiącach to 

 

Szczeklik A, Gajewski P. Interna Szczeklika 2015. Kraków Dane z przełomu lat 2015/2016. Ścieżka pacjenta. Fundacja Onkologiczna 2025 

2,5 3 - 6 

W raku trzustki liczy się każda chwila 



Dostęp do leczenia 

Kampania WHO #HealthForAll: Miejsce zamieszkania znacząco wpływa 
na dostęp do podstawowych usług zdrowotnych.  

Programy lekowe: 
• Kontraktowanie miedzy NFZ i ośrodkami odbywa się w różnym 

tempie w różnych województwach i mogą występować 

czasowe geograficzne ograniczenia dla pacjentów 
w dostępie do leczenia 

• Pacjenci kwalifikujący się do leczenia mogą rezygnować z niego 

z powodu niedogodności i trudów podróży do odległych 
ośrodków 

• Niska motywacja w ośrodkach nieprowadzących programów, 
aby wykonywać badania diagnostyczne, które kwalifikują 
pacjenta do programu i kierować do innych ośrodków  

Światowa Organizacja Zdrowia. Kampania #HealthForAll, 2018 



Droga pacjenta do programu lekowego 

Podejrzenie Diagnoza i Leczenie Kwalifikacja i Program 

 

Potencjalne problemy i konsekwencje: 
• Wydłużony czas do rozpoczęcia leczenia w programie, 

• Odroczenie pogłębionej diagnostyki, 

• Ograniczenie dostępu pacjenta do leczenia zgodnego z wiedzą medyczną i możliwościami systemu 

• Opóźnienie leczenia w programie (późniejsze linie terapii), lub utrata możliwości kwalifikacji do programu 

• Obniżenie szans pacjenta na wydłużenie życia. 

Możliwe korzyści i zyski: 
• Szybki dostęp do leczenia w programie, 

• Dostęp pogłębionej diagnostyki, 

• Możliwość zastosowania leczenia na możliwie najwcześniejszym etapie, 

• Maksymalizacja szans na wydłużenie życia. 



Gruczolakorak trzustki 

• Jedynie 20 proc. guzów złośliwych trzustki 
można usunąć operacyjnie. U 30 proc. 
chorych jest on tak usytuowany, że nie 
nadaje się do resekcji. 

• Program lekowy rozszerza możliwości 
leczenia tego nowotworu, ponieważ zwykle 
jest on późno wykrywany i poza operacją 
jedyną szansą na przedłużenie życia jest 
chemioterapia  

• Program obejmuje pacjentów ze stopniem 
sprawności według skali Karnofsky’ego – 70 
lub więcej 

6 (38%) 

3 (30%) 

5 (42%) 

  2 
(67%) 

3 (16%) 

6 (43%) 

11 (41%) 

  1 
(17%) 

4 (67%) 

1 (10%) 

4 (44%) 

  11 
(32%) 

  1 
(33%) 

2 (22%) 

8 (35%) 

5 (71%) 



Jak wykorzystać szanse? 

Być świadomym zasad i głównych kryteriów kwalifikacji  
do programów lekowych, aby móc zidentyfikować właściwych chorych. Każdorazowo 
dokumentować przeprowadzenie i wynik kwalifikacji 

 

Znać ośrodki prowadzące programy lekowe, również w sąsiadujących województwach 
(od 5 – 15% pacjentów onkologicznych leczy się w innym województwie niż mieszkają) 

 

Zwiększać dynamikę kwalifikacji wstępnie identyfikując właściwych chorych i kierować 
w celu pogłębionej diagnostyki 

 

Kierować potencjalnych kandydatów bezpośrednio do ośrodków mających 
zakontraktowane leczenie i doświadczenie, zaplecze do jego realizacji, co skraca czas 
do rozpoczęcia leczenia i zmniejsza ryzyko leczenia suboptymalnego 
 

Zwłaszcza w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila.  

 

 

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla Polski. Ministerstwo Zdrowia 



SKUTECZNOŚĆ TERAPII 1. LINII 

FOLFIRINOX1 gem1 Nab-P + gem2 gem2 

n 171 171 431 430 

Stan sprawności ECOG 0-1 Indeks Karnofski’ego ⩾ 70 

Wiek, lata (zakres) 61 (25–76) 62 (27–86) 61 (34–75) 63 (27–86) 

Lokalizacja w głowie 
trzustki, %  

39,2%  36,8%  44%  42%  

Wskaźnik 
odpowiedzi [95%CI] 

31,6% [24,7–39,1] 9,4% [5,4–14,7] 29% [25–34] 8% [5–11] 

PSF, miesiące 6,4 3,3 5,5 3,7 

OS, miesiące 11,1 6,8  8,5 6,7 

1. Conroy T i wsp. N Engl J Med. 2011; 364:1817-1825. 

2. Von Hoff DD i wsp. N Engl J Med. 2013, 369: 1691-1703. 

Co wpływa na skuteczność schematów wprowadzonych do terapii w tej dekadzie? 



Wnioski 

• Nowoczesna onkologia to: 

- onkologia spersonalizowana (indywidualnie traktująca 
każdego pacjenta i „dobierająca” odpowiednie metody 
do każdego chorego), 

- onkologia interdyscyplinarna (współpracująca), 

- onkologia precyzyjna (stosowanie terapii skierowanych 
przeciwko konkretnym zaburzeniom molekularnym). 

 



Wyzwania onkologii  
spersonalizowanej 

i interdyscyplinarnej 

łącznie z II Turniejem Oddziałów Onkologii Klinicznej  

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa  
organizowana pod Patronatem Czasopisma 

10-11 maja 2019 roku, Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa 



Kontakt: drrafals@wp.pl 

 

 

 

 

                              

 

 

  

                 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 
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