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Nowotwory krwi – aspekt systemowy

• Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba osób 
chorujących na nowotwory krwi w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła ponad 
dwukrotnie 

• W Polsce z nowotworami krwi żyje ok. 100 tysięcy osób

• Najwięcej zachorowań na nowotwory krwi obserwuje się u osób między 50 
a 79 rokiem życia (około 60%). 

• Wczesne rozpoznanie choroby jest kluczowe dla skuteczności terapii

• Leczenie nowotworów krwi to technologie medyczne: lekowe oraz 
nielekowe (przeszczepianie komórek krwiotwórczych) 

Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/
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Liczba zezwoleń EMA w kategorii leki przeciwnowotworowe od 2000 do 
2016 r., w podziale na typy nowotworów

Sharpe, E. et al. From patent to patient: analysing access to innovative cancer drugs, Drug Discov Today (2020), https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.01.004
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Liczba zezwoleń EMA na leki stosowane w terapii nowotworów od 2000 do 
2016 r., sklasyfikowane wg. stopnia innowacyjności
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Obciążenie chorobą w wyniku 10 najczęstszych typów 
nowotworów złośliwych w Europie w latach 2000 i 2016
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1. leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego
B.3.-nowy-od-01.2016 

2. leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
B4_(od_11-2019)

3. leczenie raka wątrobowokomórkowego
B.5.-nowy-od-09.2015

4. leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
B6_(od_01-2020)

5. leczenie mięsaków tkanek miękkich
B.8.nowy_od_09.2014

6. leczenie raka piersi
B9_(od_01-2020)

7. leczenie raka nerki
B10_(od_01-2020)

8. leczenie czerniaka skóry
b.48.-nowy-od-03.2017

9. leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
B.50._nowy_od-03.2014 

10. leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
B52_(od_03-2020)

11. leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
B53_(nowy_od_052018) 

12. leczenie opornego na kastracje raka gruczołu krokowego
B56_(od_09-2019) 

13. leczenie zaawansowanego raka żołądka
B58_(nowy_od_052018)

14. leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych
B59_(od_09-2018)

15. leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem
b.72.-nowy-od-03.2017

16. leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego
zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
b.80.-nowy-od-09.2017

17. leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
b.85.-nowy-od-03.2017

18. leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
b.88.-nowy-od-01.2017

19. leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do 
leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA)
B.89. (nowy od 03.2018) 

20. leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub 
przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy
B108_(nowy_od_03-2020)

1. leczenie chłoniaków złośliwych
B12_(od_01-2020) 

2. leczenie przewlekłej białaczki szpikowej
B14_(od_07-2019)

3. lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego
B54_(od_07-2019)

4. leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)
B65_(od_07-2019) 

5. leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego
B66_(nowy_od_052018) 

6. leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków
b.77.-nowy-od-11.2017 

7. leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
b.79.-nowy-od-07.2016 

8. leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i 
nadpłytkowości samoistnej
B81_(od_09-2019) 

9. lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych
o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 
5q
b.84.-nowy-od-01.2017 

10. ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
b.92.-nowy-od-09.2017 

11. piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
b.93.-nowy-od-09.2017 

12. leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
B100_(nowy_od_05.2018) 

13. leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z 
rytuksymabem
B103_(od_11-2019) 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-onkologiczne

Programy lekowe – onkologia (20/33; 61%)

Programy lekowe – nowotwory krwi (13/33; 39%)

Onkologia
61%

Nowotwory 
krwi
39%
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Nowotwór krwi Technologia lekowa, wskazanie, data refundacji

Chłoniak Hodgkina Niwolumab oporny i nawrotowy (05.2018)

Chłoniak złośliwy grudkowy Obinutuzumab pierwsza linia/oporność lub progresja/indukcja   (01.2020)

Ostra białaczka limfoblastyczna Blinatumomab oporna lub nawrotowa, bez genu BCR-ABL i/lub chrom. Ph lub wznowa choroby (07.2019)
Pegaspargase (05.2019)

Ostra białaczka promielocytowa Arsenii trioxidum indukcja remisji i konsolidacji  (05.2019) 

Ostra białaczka szpikowa Azacitidinum (01.2020) 

Przewlekła białaczka limfocytowa Wenetoklaks z del 17p/mut. genu TP53, po ibrutynib (01.2019)
Wenetoklaks bez del 17p/mut. genu TP53, nawrót choroby lub oporność na immunochemioterapię (11.2019)

Przewlekła białaczka szpikowa Bosutynib w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej 

drugiej generacji  (07.2019) 
Peginterferonum  Alfa-2a (07.2019) 

Szpiczak plazmocytowy Pomalidomid oporny lub nawrotowy, po lenalidomid/bortezomib (11.2018)
Daratumumab oporny lub nawrotowy (07.2019)
Karfilzomib oporny lub nawrotowy  (07.2019)

Refundacja w 2018-2019-2020 (03.2020)
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Nowotwór krwi Technologia medyczna, rejestracja EU, wskazanie refundacyjne 

Chłoniak z komórek płaszcza Ibrutynib (2014)
Lenalidomid (2007)

Ostra białaczka limfoblastyczna
Chłoniak B-komórkowy

CAR-T: Tisagenlecleucel (2018) chorzy w wieku 3–25 lat z rozpoznaniem ostrej białaczki 

limfoblastycznej B-komórkowej, oporni na leczenie lub mają drugi bądź kolejny nawrót choroby, dorośli z 
nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL),po dwóch lub większej 
liczbie linii leczenia systemowego

Aksykabtagen cyloleucel (2018) w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka

rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) i pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B (PMBCL) u dorosłych 
pacjentów, którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego

Ostra białaczka limfoblastyczna Inotuzumab ozogamycin (2017) 
Ponatynib (2013) z chromosomem Ph

Ostra białaczka szpikowa Gemtuzumab ozogamycin (2018) 
Midostauryna (2017) z obecnością mutacji w genie FLT3 w ramach pierwszej linii leczenia

Przewlekła białaczka limfocytowa Ibrutynib (2014) bez del 17p/mut. genu TP53, nawrót choroby lub oporność na immunochemioterapię

Przewlekła białaczka szpikowa Ponatynib (2013) 
Nilotynib, bosutynib, dazatynib w pierwszej linii leczenia

Szpiczak plazmocytowy Daratumumab (2019) nowo zdiagnozowani

Lenalidomid (2007) podtrzymanie remisji, nowo zdiagnozowani

Iksazomib (2016) oporny lub nawrotowy 
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