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Rak płuca – standardy diagnostyki i leczenia w Polsce

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność przedstawić Państwu Raport poruszający tematykę związaną z profilaktyką, diagnostyką
i leczeniem chorób nowotworowych płuc w Polsce. Raport ten opracowany został przez zespół Fundacji
Wygrajmy Zdrowie im. profesora Grzegorza Madeja przy udziale wybitnych ekspertów – specjalistów w tej
dziedzinie. Partnerem raportu jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.
Rak płuca to jeden z najgroźniejszych i najczęściej występujących nowotworów, stanowiący zagrożenie dla
całej populacji – ludzi w każdym wieku, zarówno kobiet i mężczyzn. Nasz Raport ma za zadanie dostarczyć
wszystkim zainteresowanym – przedstawicielom instytucji mających wpływ na system opieki zdrowotnej
w kraju, mediom oraz pacjentom, i ich bliskim, informacji na temat samej choroby, jej odmian, epidemiologii,
jak również wskazać zasady profilaktyki oraz możliwości i osiągnięcia współczesnej onkologii w zakresie
diagnostyki oraz stosowanych obecnie nowoczesnych terapii.
Przedstawiamy także istotne informacje na temat jakości życia w chorobie nowotworowej płuc oraz rolę
wsparcia psychoonkologicznego w procesie leczenia i rekonwalescencji pacjentów.
W Raporcie omówione zostały aspekty i metody leczenia paliatywnego chorych z zaawansowanym rakiem
płuca oraz problemy związane z bólem nowotworowym. W części końcowej Raportu znajdą Państwo historie
i doświadczenia pacjentów oraz problemy na etapie diagnozy i leczenia.
Mam głęboką nadzieję, iż przedstawiony materiał zainteresuje Państwa i okaże się istotnym elementem
powiększającym wiedzę na temat aspektów opieki nad pacjentami z rakiem płuca w Polsce, zarówno
pozytywnych jak i problematycznych. Raport prezentuje standardy postępowanie zalecane przez krajowe
i europejskie towarzystwa naukowe, których przestrzeganie gwarantuje skuteczność leczenia chorych.
Zapraszam do zapoznania się z treścią niniejszego Raportu.

Szymon Chrostowski

Szymon Chrostowski
Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie
oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
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1. Rak płuca – charakterystyka
Rak płuc jest przyczyną największej ilości zgonów wśród
pacjentów onkologicznych w krajach wysokorozwiniętych[1]. Według najnowszych danych opublikowanych
przez International Agency for Research on Cancer
(IARC), w 2012 roku zanotowano 1,8 mln przypadków zachorowań na raka płuc na całym świecie, co stanowi 13%
wszystkich zachorowań na raka[2].

Tabela 1.
Częstotliwość mutacji w etiologii niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP). Mutacja: powstawanie nowej struktury w DNA; Reorganizacja: przebudowanie istniejącej
struktury DNA, Amplifikacja – wzmocnienie cechy (cech)
zakodowanej w DNA[3].

GEN

Czym jest rak płuca?
Nowotwór płuca, jak wszystkie inne nowotwory, zaczyna
rozwijać się na poziomie komórkowym. Na skutek błędu genetycznego podczas duplikacji DNA w procesie
podziałów komórkowych, zostaje podana niewłaściwa
informacja genetyczna do następnej, rozwijającej się komórki. Komórka ze zmutowanym DNA zaczyna w sposób
niekontrolowany się dzielić, co bezpośrednio prowadzi
do powstawania skupisk „złych” komórek – zaczyna rozwijać się guz.

AKT1
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Procent
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1%
Reorganizacja 3–7%
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15–25%
Mutacja
1%
Amplifikacja 2–4%
Mutacja
1%
Mutacja
1–3%
Mutacja
4–8%
Reorganizacja 1%
Reorganizacja 1%
PROCES

na wycięciu powstałej zmiany nowotworowej, a następnie radioterapię. Większość pacjentów ze zdiagnozowanym NDRP wykazuje oporność na standardowe leczenie
chemioterapeutyczne.

Zdrowe płuco

Badacze zidentyfikowali do tej pory kilka głównych zmian
komórkowych o podłożu genetycznym, które prowadzą
do powstania nowotworu płuca (Tabela 1).

Rak płuca

Rak płuc ma dwa podstawowe podtypy histologiczne:
niedrobnokomórkowy rak płuca, NDRP (z ang. nonsmall-cell lung carcinoma, NSCLC) i drobnokomórkowy
rak płuca, DRP (z ang. small-cell lung carcinoma, SCLC).
DRP stanowi odmianę raka płuc, która zwykle nie nadaje
się do leczenia operacyjnego; u pacjentów ze zdiagnozowanym DRP stosuje się przede wszystkim chemio- i radioterapię. Z kolei terapia pacjentów z NDRP obejmuje
w pierwszym podejściu leczenie chirurgiczne, polegające

Niestety, zmutowane komórki nie przejmują funkcji swoich zdrowych odpowiedników. Zarówno w przypadku
pierwotnego raka płuc, jak i nowotworu, który jest wynikiem przerzutu innego nowotworu do płuc, choroba powoduje zmniejszenie wydolności oddechowej organizmu,
co w konsekwencji może spowodować całkowitą niewydolność oddechową. Komórki nowotworowe, pracują na
swój własny użytek, nie dzieląc się ani substancjami odżywczymi, ani tlenem z komórkami zdrowymi.

[1] „Global Status Report on noncommunicable diseases 2014”, World Health Organization, 2014.
[2] „World Cancer Report 2014”, IARC, 2014.
[3] „Molecular Profiling of Lung Cancer”, Lovly CM, Horn L, Pao W, www.mycancergenome.org, updated: February 2015.
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2. Epidemiologia raka płuca w Polsce
Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów za 2012 rok
wynika, iż zachorowania na raka płuc stanowiły ponad
14% ze wszystkich 152 855 przypadków zachorowań na
nowotwory złośliwe wśród polskich pacjentów.

(liczba nowych przypadków rocznie). Nowotwory złośliwe
płuca są przyczyną około 31% zgonów wśród mężczyzn
i 15% zgonów wśród kobiet. Ponad 80% wszystkich rozpoznanych nowotworów płuca należy do grupy niedrobnokomórkowych nowotworów płuc (NDRP). Pozostałe,
zdiagnozowane przypadki to raki drobnokomórkowe
(DRP) – 17%. Inne, nieokreślone typy nowotworów płuc,
łącznie z mięsakami i rakowiakami stanowią 3% przypadków [4]. Najwięcej zachorowań na raka płuc notuje się
w Polsce u osób po 65. roku życia.

Na przestrzeni ostatniej dekady, zachorowalność na raka
płuc wśród mężczyzn kształtuje się na tym samym poziomie, średnio około 15 100 nowych przypadków rocznie.
Zachorowania i zgony na raka płuc wśród kobiet charakteryzuje niewielki trend wzrostowy, o około 4% rocznie

Rysunek 1.
Struktura zachorowań na nowotwory wśród mężczyzn i kobiet wg danych Krajowego Rejestru Nowotworów za rok 2012.

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

Rysunek 2.
Zachorowalność i zgony na raka płuc wśród polskich pacjentów (mężczyzn, M, i kobiet, K), w latach 1999–2012.
O – zchorowalność i zgony ogółem. Opracowanie na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów.

[4] „Lung cancer”, Travis WD, Travis LB, Devesa SS, Cancer. 1995; 75(1): 191–202.
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3. Czynniki ryzyka zachorowania na raka płuca
przebyte nowotwory. Rola czynników genetycznych
jako warunkujących wystąpienie raka płuca jest dotychczas dosyć słabo poznana. Niemniej jednak, z przeprowadzonych badań wynika, iż 8% zachorowań na nowotwór
płuca jest związana z czynnikami dziedziczenia; u krewnych osób z rakiem płuca, ryzyko zachorowania wzrasta
2–4-krotnie[9].

Najbardziej powszechnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuc jest palenie tytoniu. Pod względem
epidemiologicznym jest to czynnik, który ma największe
znaczenie w skali całej populacji. Prawie 87% przypadków
zachorowań na raka płuca jest związane z paleniem papierosów. Dym tytoniowy zawiera kilka tysięcy związków
chemicznych, spośród których kilkadziesiąt to substancje
o udowodnionym silnym działaniu rakotwórczym (kancerogeny). Głównymi kancerogenami są węglowodory aromatyczne (benzopiren, dibenzoantracen), które powodują mutacje antyonkogenu p-53[5]. Ryzyko wystąpienia
raka płuca jest zależne od liczby wypalanych papierosów
w ciągu doby, a także od czasu trwania nałogu, przy czym
np. przy jednej paczce wypalanych papierosów dziennie
przez ponad 30 lat, wzrasta 20–60-krotnie u mężczyzn
i 14–20-krotnie u kobiet. Bierne palenie tytoniu także wiąże się z wyższym ryzykiem zachorowania na raka
płuca w porównaniu z osobami nienarażonymi na dym
tytoniowy. Szacuje się, że ok. 20–50% osób „niepalących”,
które chorują na raka płuca, to bierni palacze tytoniu[6].

Ryzyko zachorowania na raka płuca, wzrasta również
wraz z wiekiem. Większość zachorowań na nowotwory
złośliwe płuca występuje po 50 roku życia (96% zachorowań u mężczyzn i 95% zachorowań u kobiet), przy czym
około 50% zachorowań u obu płci przypada na populację
osób po 65. roku życia. Ryzyko zachorowania raka płuca
osiąga szczyt u mężczyzn w ósmej dekadzie życia, u kobiet na przełomie szóstej i siódmej dekady życia[6].
Problem raka płuca dotyczy również osób, które są już chore onkologicznie, a poszczególne nowotwory dają przerzuty do płuc. Wówczas rak płuca jest nowotworem wtórnym.
Nowotworami, które często dają przerzuty do płuc są: rak
nerki, rak piersi, rak jelita grubego, czerniak i mięsaki kości
i tkanek miękkich. Komórki nowotworowe dostają się do
płuc przez naczynia chłonne lub krwionośne.

Na drugim miejscu wśród czynników ryzyka zachorowania na raka płuc, klasyfikuje się kontakt z kancerogennymi substancjami chemicznymi i pierwiastkami
promieniotwórczymi. Do najgroźniejszych substancji
kancerogennych z tej grupy czynników ryzyka zalicza się:
azbest, chrom arsen i krzemionkę, a spośród pierwiastków promieniotwórczych: radon. Radon jest bezbarwnym
i bezzapachowym gazem, powstającym w wyniku rozpadu radioaktywnego radu, który z kolei jest produktem
rozpadu uranu znajdującego się w skorupie ziemskiej.
Produkty rozpadu promieniotwórczego jonizują materiał
genetyczny, co wywołuje mutacje, które czasami mogą
doprowadzić do powstania nowotworu[7].
Czynnikiem, który już w latach 80’ ubiegłego stulecia
zaczął być rozważany jako powodujący wzrost ryzyka
zachorowania na raka płuc jest zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim – powietrza. Z wielu przeprowadzonych do tej pory badań, jednoznacznie wynika,
iż ryzyko zachorowania na raka płuca jest zdecydowanie
większe w regionach silnie zurbanizowanych, uprzemysłowionych, z rozwiniętą siecią transportu, w szczególności opartego na wykorzystaniu silników spalinowych[8].
Pozostałymi czynnikami ryzyka zachorowania na raka
płuca są: uwarunkowania genetyczne, wiek i wcześniej

[5] Vineis P et al. Tobacco and cancer: recent epidemiological evidence. J Natl Cancer Inst 96(2), 99-106, 2004
[6] Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/nowotwory-pluca-oplucnej-tchawicy/
[7] O. Catelinois, A. Rogel, D. Laurier, S. Billon i inni. Lung cancer attributable to indoor radon exposure in france: impact of the risk models
and uncertainty analysis.. „Environ Health Perspect”. 114 (9), s. 1361-6, Sep 2006.
[8] Chen, H; Goldberg, M. S.; Villeneuve, P. J. (2008). „A systematic review of the relation between long-term exposure to ambient air pollution and chronic diseases”. Reviews on environmental health 23 (4): 243–97.
[9] Yang, IA; Holloway, JW; Fong, KM (October 2013). „Genetic susceptibility to lung cancer and co-morbidities”. Journal of Thoracic Disease
5 (Suppl. 5): S454–S462.
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4. Profilaktyka raka płuca
Działania profilaktyczne w przypadku raka płuc obejmują profilaktykę pierwotną, czyli zapobiegającą rozwojowi nowotworu oraz profilaktykę wtórną, polegającą na
wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych u osób,
u których objawy jeszcze nie wystąpiły.

lub ogólnopolskie programy profilaktyczne i edukacyjne
ukierunkowane na poszerzanie świadomości społecznej
na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą palenie papierosów, w tym również bierne. Część z tych programów
adresowanych jest do szczególnych grup społecznych,
w których występuje zwiększone ryzyko narażenia na
dym tytoniowy np.: nastolatków i młodzieży, kobiet
w ciąży, pracodawców (przeciwdziałanie nikotynizmowi
w miejscu pracy). Bardzo ważnym elementem profilaktyki
pierwotnej raka płuc są także ogólnospołeczne kampanie
promujące zdrowy tryb życia, wolny od nałogu palenia
papierosów.

Najważniejszym działaniem w ramach profilaktyki pierwotnej raka płuca jest walka z nikotynizmem – główną
przyczyną zachorowań. Jednym z elementów tej walki
jest zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, obowiązujący
między innymi w Unii Europejskiej. Zakaz reklamy oraz
obowiązek umieszczania napisów ostrzegawczych na
opakowaniach wyrobów tytoniowych reguluje również
obowiązująca od 27 lutego 2005 roku Ramowa Konwencja o Ograniczaniu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu (ang. Framework Convention on Tobacco Control,
FCTC) przygotowana przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO). W wielu krajach wprowadzony został także zakaz palenia papierosów
w miejscach publicznych.

Profilaktyka wtórna obejmuje przede wszystkim screening, a więc prowadzenie okresowych badań przesiewowych, do których zalicza się przede wszystkim okresowe
badania RTG i tomografii komputerowej klatki piersiowej
oraz cytologiczne badanie plwociny. Badania te są prowadzone szczególnie wśród grup społecznych bezpośrednio narażonych na czynniki ryzyka, które powodują
raka płuc: wśród pracowników przemysłu chemicznego, metalurgicznego i górnictwa; wśród osób starszych,
a także wśród osób, które uprzednio przebyły inne choroby nowotworowe.

W Polsce, profilaktyką pierwotną raka płuc zajmuje się
wiele organizacji pozarządowych, które działają w sektorze ochrony zdrowia. Organizacje te prowadzą lokalne

Nowotwory płuca – statystyki
Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce.
W 2012 r. były one przyczyną 31% zgonów mężczyzn i 15% zgonów kobiet.
Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem
wśród mężczyzn – 20% wszystkich zachorowań.
Rak płuca stanowi aż 1/3 wszystkich zgonów nowotworowych wśród mężczyzn.
Niedrobnokomórkowy rak płuca stanowi 80% przypadków zachorowań.
Około 8% zachorowań na nowotwór płuca jest związana z czynnikami dziedziczenia; u krewnych osób
z rakiem płuca, ryzyko zachorowania wzrasta 2–4-krotnie.
Do tej pory dwie genetyczne mutacje NDRP doczekały się terapii celowanej: EGFR i ALK (+).
W Polsce pacjenci z NDRP, z mutacją EGFR mają dostęp do terapii z zastosowaniem
3 leków w ramach programu lekowego.
Terapia raka płuca ALK (+) jest zarejestrowana w Europie i dopuszczona do obrotu od 2012 roku,
w Polsce nadal nie jest refundowana.
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5. Objawy raka płuc

po stronie uszkodzenia) i enophtalmus (zapadnięcie
gałki ocznej do oczodołu). Zespół Hornera może też
być objawem guza Pancoasta, który rozwija się w szczycie płuca i nacieka pień współczulny uszkadzając go.
Wtedy dochodzi do zaniku aktywności współczulnej
w obszarze unerwianym przez pień współczulny i wystąpienia wymienionych objawów ocznych;
 powiększenie węzłów chłonnych nadobojczykowych;
 zespoły paraneoplastyczne (paranowotworowe): zespół Cushinga (podwyższenie poziomu kortyzolu lub
innych steroidów nadnerczowych, w tym kortykotropiny – ACTH, w surowicy krwi), zespół Schwartza-Barttera
(nadmierne wydzielanie hormonu antydiuretycznego
– ADH), zespół Lamberta-Eatona (zaburzenie gospodarki wapniowej w organizmie), hipoglikemia, nadczynność tarczycy, wzrost stężenia kalcytoniny we krwi,
toczeń rumieniowaty i inne;
 objawy neurologiczne: encefalopatia, neuropatia obwodowa;
 zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe.

Większość objawów raka płuc nie jest charakterystyczna
dla tej choroby, gdyż występuje często; są to pospolite
objawy wielu chorób: infekcji górnych dróg oddechowych, zapalenia płuc, gruźlicy i innych. Najczęstszymi objawami niecharakterystycznymi raka płuc są:
przewlekły kaszel (dotyczy 80% pacjentów), nawracające stany zapalne (40%), duszność (15%) i ból w klatce piersiowej (15%). Bardziej charakterystycznym objawem raka płuca jest krwioplucie, które pojawia się
u 20–50 % pacjentów.
Innymi, charakterystycznymi objawami raka płuca
mogą być:
 zespół żyły głównej górnej, który polega na znacznym utrudnieniu lub zamknięciu przepływu krwi przez
żyłę główną górną, a spotykany jest najczęściej w przebiegu zmian rozrostowych w obrębie śródpiersia;
 zespół Hornera, choroby spowodowanej przerwaniem
współczulnego unerwienia oka pomiędzy ośrodkiem
w pniu mózgu, a samym okiem. Choroba ta ma 3 charakterystyczne objawy: ptosis (zwężenie szpary powiekowej po zajętej stronie), miosis (zwężenie źrenicy oka
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6. Diagnostyka raka płuca
6.1. Podstawowa diagnostyka raka płuca

metrycznego (określenie nasilonej objętości wydechowej
1-sekundowej, pojemności życiowej, maksymalnej wentylacji oraz ocena zdolności dyfuzyjnej i gazometrii) i badania wysiłkowego (test 6-minutowego chodu i test „drugiego piętra”) oraz stanu układu sercowo-naczyniowego
(elektrokardiografia i echokardiografia oraz – w uzasadnionych sytuacjach – elektrokardiografia wysiłkowa i koronarografia).

Podstawowymi metodami diagnostycznymi w przypadku
raka płuc są badania obrazowe obejmujące:
 badanie RTG klatki piersiowej, pozwalające na wykrycie zmian radiologicznych spowodowanych przez guza,
takich jak: cień okrągły w miąższu płuca, niedodma,
powiększenie węzłów chłonnych wnęk lub śródpiersia,
obecność płynu w jamie opłucnowej, uniesienie kopuły
przepony po stronie guza związane z porażeniem nerwu
przeponowego;
 tomografię komputerową klatki piersiowej, która
obejmuje: spiralną, wielorzędową, tomografię komputerową oraz tomografię komputerową sekwencyjną wysokiej rozdzielczości (HRCT) – badanie wykorzystywane
tylko w ocenie śródmiąższu płuc;
 pozytonową tomografię emisyjną (PET i PET-CT),
pozwalającą na ocenę przerzutów nowotworu do węzłów chłonnych śródpiersia, ocenę zasięgu nowotworu
w ognisku niedodmy i poszukiwanie przerzutów. Badanie PET jest także bardzo pomocne w kwalifikacji pacjentów z nowotworem płuca do leczenia operacyjnego oraz
w określaniu obszaru napromieniania w leczeniu radiologicznym;
 badanie MRI – z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

6.2 Pobranie materiału do badań
patomorfologicznych i diagnostyka
patomorfologiczna

Ostateczne rozpoznanie większości chorób nowotworowych jest możliwe dopiero po dokładnym badaniu patomorfologicznym komórek lub tkanek uzyskanych ze
zmiany nowotworowej. Rozpoznanie typu nowotworu
warunkuje zaplanowanie najbardziej optymalnej terapii.
W przypadku raka płuca zmiany nowotworowe są stosunkowo trudnodostępne we wnętrzu klatki piersiowej.
Ponadto większość chorych na raka płuca diagnozowanych jest w zaawansowanych stadiach. Dlatego też metody diagnostyczne służące uzyskaniu materiału do badania patomorfologicznego różnią się pod względem
swoistości i czułości w zależności od lokalizacji i stadium
zaawansowania choroby. Niektóre polskie szpitale onkologiczne oraz większe szpitale posiadające oddziały pulmonologiczne i torakochirurgiczne posiadają aparaturę
bronchoksopową umożliwiającą wykonanie przezoskrzelowej biopsji cienkoigłowej pod kontrolą USG wewnątrzoskrzelowego (ang. endobronchialultrasound–transbronchialneedleaspiration, EBUS-TBNA). Procedura ta pozwala

Oprócz badań obrazowych, w diagnostyce raka płuca stosuje się także:
 badanie bronchoskopwe, badanie endoskopowe dróg
oddechowych, wykonywane za pomocą bronchoskopu
– specjalnego urządzenia wprowadzonego przez nos lub
usta. Badanie to pozwala na ocenę zasięgu guza na ekranie monitora, pobranie wycinków do badań histopatologicznych, pobranie popłuczyn oskrzelowych do badania
cytologicznego, wykonanie wewnątrzoskrzelowego badania ultrasonograficznego z biopsją okołooskrzelowych
węzłów chłonnych;
 badanie cytologiczne obejmujące przede wszystkim
badanie plwociny;
 aspiracyjną biopsję cienkoigłową, przeprowadzaną
przez ścianę klatki piersiowej i przy kontroli tomografii komputerowej, która pozwala na pobranie wycinka
tkanki objętej zmianą nowotworową;
 torakocentezę, polegającą na nakłuciu jamy opłucnowej;
 metody chirurgiczne: torakotomię, która polega na
otwarciu ściany klatki piersiowej i mediastinoskopię, pozwalającą na zobrazowanie zawartości śródpiersia i polegającą na wprowadzeniu mediastinoskopu poprzez
nacięcie na szyi o rozmiarze 3–5 cm;
 wideotorakoskopię, jedną z endoskopowych metod
diagnostycznych.
Uzupełnieniem diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia
radykalnego (chirurgia, radioterapia) powinna być ocena
wydolności oddechowej na podstawie badania spiro10
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na pobranie materiału z węzłów chłonnych śródpiersia,
a jeśli jest poszerzona o endoskopię połączoną z wykonaniem USG i przezprzełykową biopsją cienkoigłową (ang.
endoscopicultrasound – transbronchialneedleaspiration,
EUS-TBNA) dostępne badaniu stają się także węzły chłonne śródpiersia tylnego. Badania EBUS-TBNA oraz EUSTBNA charakteryzuje wysoka czułość i swoistość oraz są
one stosunkowo małoinwazyjne. Badania te mogą być
wykonane u pacjentów zarówno z podejrzeniem zaawansowanego jak i wczesnego procesu nowotworowego, a co
więcej, umożliwiają określenie stopnia zaawansowania
(obecność przerzutów w węzłach chłonnych) choroby.
Podstawą dla prawidłowego pobrania materiału do badania patomorfologicznego w drodze EBUS-TBNA i/lub EUS
TBNA jest wykonanie tomografii komputerowej w celu
lokalizacji nieprawidłowych struktur (guz, węzły chłonne)
w obrębie klatki piersiowej. Jak z tego wynika ośrodki,
które wykonują tego rodzaju diagnostykę muszą być dobrze wyposażone w dość kosztowną aparaturę, posiadać
algorytmy postępowania diagnostycznego i wysoko wyszkolony personel oraz bardzo doświadczonych bronchoskopistów.

ną resekcję płuca lub płata płuca) lub wideotorakoskopii.
Kolejnym etapem diagnostyki raka płuca jest histopatologiczna ocena wycinka pobranego w czasie bronchofiberoskopii lub większych zabiegów chirurgicznych albo
cytologiczna ocena materiału z biopsji cienkoigłowej lub
płynu z jamy opłucnej. Bardzo istotny jest sposób zabezpieczenia materiału do badań patomorfologicznych.
W przypadku materiałów tkankowych jest on najczęściej
utrwalany w formalinie, następnie zatapiany w parafinie
(przechowywany do dalszych badań w postaci bloczków
parafinowych). Z materiału cytologicznego był dotychczas sporządzany rozmaz na szkiełku mikroskopowym.
Szkiełek takich można było wykonać kilka, co ograniczało
liczbę wykonanych barwień oraz możliwości diagnostyki
genetycznej. Dlatego też obecnie zaleca się utrwalenie
pobranych komórek w formalinie lub alkoholu, a następnie zarchiwizowanie ich w postaci cytobloku, z którego
można wykonać badania genetyczne w celu kwalifikacji
do leczenia nawet w kilka lat od postawienia rozpoznania.
Niestety procedura archiwizacji materiału cytologicznego
w postaci cytobloku w Polsce nie jest rozpowszechniona
we wszystkich zakładach patomorfologii.

W przypadku mniejszych szpitali, nie wykonujących badań EBUS-TBNA i EUS-TBNA, możliwe jest nadal zastosowanie zwykłej bronchoskopii w celu pobrania materiału
do badania patomorfologicznego. Taka procedura powinna być jednak stosowana wyłącznie u chorych ze zmianami zlokalizowanymi w dużych oskrzelach, łatwych do
pobrania np. w drodze biopsji szczypczykowej (w takich
przypadkach bronchoskopia jako tańsza metoda może
zastąpić EBUS-TBNA nawet w szpitalach wyposażonych
w taką aparaturę). Chorzy, u których można przewidzieć
trudności diagnostyczne, a powiększone węzły chłonne
śródpiersia można prawdopodobnie pobrać w za pomocą EBUS-TBNA i EUS-TBNA, powinni być konsultowani
w ośrodkach referencyjnych. W trudnych przypadkach
diagnostycznych materiał z węzłów chłonnych śródpiersia może być pobrany w drodze mediastinoskopii, chociaż
jest to zabieg bardziej inwazyjny w stosunku do procedur
bronchoskopowych.

W 2004 roku Światowa Organizacja Zdrowia, WHO,
przedstawiła kryteria dotyczące klasyfikacji guzów płuca
i opłucnej. Podstawą rozpoznania typu histologicznego
raka płuca jest barwienie hematoksyliną i eozyną (H+E)
oraz ocena preparatu w mikroskopie świetlnym. Badanie
to jest zazwyczaj wystarczające do rozróżnienia raka drobnokomórkowego (DRP), od raka nie drobnokomórkowego (NDRP). Często jednak standardowe badanie H+E jest
niewystarczające do postawienia ostatecznej diagnozy.
W niektórych przypadkach NDRP konieczne jest wykonanie dodatkowych barwień histochemicznych mających
na celu uwidocznienie śluzu (barwienie mucykarminem,
PAS, diastazą). Diagnostyka immunohistochemiczna z wykorzystaniem chromograniny A, synaptofizyny i NCAM/
CD56 znalazła zastosowanie w przypadku identyfikacji
raka neuroendokrynnego. Stosunkowo częstym problemem jest różnicowanie między gruczolakorakiem,
a rakiem płaskonabłonkowym. W celu potwierdzenia
podtypu raka niedrobnokomórkowego zaleca się wykonanie reakcji immunohistochemicznej (IHC) przy użyciu panelu przeciwciał, odpowiednio dla raka płaskonabłonkowego: anty-p63, anty-CK 5/6 (cytokeratyna 5/6)
i gruczolakoraka: anty-TTF1 (ang. thyroidtranscriptionfactor 1), anty-CK7, anty-napsin A (należy wybrać jedno
z badań w celu zaoszczędzania materiału do badań genetycznych). W związku z poszerzeniem panelu badań
diagnostycznych w raku płuca (zwłaszcza w przypadku
raka gruczołowego) w roku 2011 wprowadzono nowy
podział patomorfologiczny tej choroby. Do głównych
typów raka nie drobnokomórkowego należy rak gruczołowy, gruczołowopłaskonabłonkowy, płaskonabłonkowy
i wielkokomórkowy. Wyróżnia się ponadto szereg podtypów wymienionych nowotworów oraz rzadkie typy NDRP.

W przypadku zmian nowotworowych zlokalizowanych obwodowo przy ścianie klatki piersiowej (uwidocznionych w
tomografii komputerowej) metodą pobrania materiału do
badania patomorfologicznego może być biopsja cienkolub gruboigłowa przez ścianę klatki piersiowej. Za pomocą biopsji można też pobrać materiał z przerzutowych
węzłów chłonnych (np. nadobojczykowych) oraz czasami
z przerzutów odległych. Płyn z jamy opłucnej lub innych
jam ciała oraz badanie cytologiczne plwociny rzadko
przynosi ostateczne rozpoznanie z uwagi na bardzo niską
czułość. W przypadku, gdy wszystkie wymienione metody
pobrania materiału zawiodą, należy rozważyć konieczność
wykonania metod chirurgicznych: torakotomii (z możliwością poszerzenia badania diagnostycznego o terapeutycz11
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W przypadku braku możliwości określenia typu raka niedrobnokomórkowego, patomorfolog może postawić rozpoznanie niedrobnokomórkowego raka płuca NOS (ang.
not otherwisespecified). Spodziewane jest wprowadzenie
nowej klasyfikacji patomorfologicznej raka płuca w roku
2015, która wprowadzi obowiązek wykonania badań IHC
nawet w materiałach pooperacyjnych, jeśli istnieją wątpliwości w rozpoznaniu raka płaskonabłonkowego i gruczołowego oraz we wszystkich przypadkach diagnozowanych
obecnie jako rak wielkokomórkowy.

farmaceutyczne wprowadzające swoje preparaty do terapii
raka płuca. Mimo tej niekorzystnej sytuacji prawnej większość chorych wymagających diagnostyki genetycznej ma
dostęp do tego rodzaju badań. Najczęściej procedura przeprowadzenia badania genetycznego odbywa się na zlecenie
lekarza onkologa lub pulmonologa, który widzi możliwość
zastosowania leczenia ukierunkowanego molekularnie i pisemnie wypożycza bloczek parafinowy z tkanką lub komórkami nowotworowymi pobranymi od chorego. Istnieje także
możliwość wykonania badania z komórek utrwalonych na
szkiełkach mikroskopowych (cytologia). Patomorfolog wybiera zawsze najbardziej reprezentatywny fragment badanego materiału (z największym odsetkiem komórek nowotworowych). Po przekazaniu materiału do badania genetycznego
przez lekarza leczącego chorego lub patomorfologa, zostają
przeprowadzone testy molekularne, których wykonanie
nie powinno zająć więcej czasu niż 5–10 dni. W pewnych
sytuacjach (np. przy wykorzystaniu technik telepatomorfologicznych) czas ten może być skrócony do 3 dni roboczych.
Niedopuszczalne jest natomiast wydłużenie czasu badania,
co powoduje znaczące opóźnienie rozpoczęcia leczenia I linii
oraz wykorzystanie do badania molekularnego technik genetycznych nieprzeznaczonych do diagnostyki in vitro.

Określenie typu NDRP, w przypadku gdy jest on nieoperacyjny, jest nieodzowne przy planowaniu schematu chemioterapii oraz badań genetycznych w kwalifikacji do
terapii ukierunkowanych molekularnie. Należy jednak
stwierdzić, że istnieją w Polsce zakłady patomorfologii, które nie wykonują w ogóle badania IHC z uwagi
na jego koszty. W Polsce większość badań patomorfologicznych nie ma wyceny w ramach procedur kontraktowanych przez NFZ. Umowa na wykonanie badań
zawarta jest pomiędzy szpitalem diagnozującym chorych
a zakładem patomorfologii. W związku z tym procedura
badań patomorfologicznych jest zwykle niedoszacowana. Zbyt niska wycena diagnostyki histopatologicznej
powoduje, że lekarze często nie zlecają wszystkich koniecznych badań.

W chwili obecnej w Polsce rutynowo u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o histologii innej niż płaskonabłonkowa badane są mutacje w genie EGFR. Nie ma żadnych
wskazań do wykonywania rutynowych badań genetycznych
u chorych na raka plaskonabłonkowego lub drobnokomórkowego, gdyż nie istnieją zarejestrowane leki ukierunkowane
molekularnie u takich chorych. Natomiast chorzy ci mogą
być kwalifikowani do badań molekularnych w ramach badań
klinicznych, testujących nowe terapie.

Odrębnym problem jest coraz mniejsza liczba specjalistów z zakresu patomorfologii w Polsce, co zmusza lekarzy do pracy w kilku różnych zakładach patomorfologii.
Dlatego też na wynik badania patomorfologicznego trzeba
czekać nieraz bardzo długo (powyżej dwóch tygodni, a nawet aż do 9 tygodni!), co w przypadku choroby nowotworowej może mieć znaczenie dla możliwości terapeutycznych.

6.3. Badania molekularne

Ostatnie dekady przyniosły ogromny postęp w rozwoju
nauk biologicznych i genetycznych. Zaowocowało to m.in.
stworzeniem nowego działu diagnostyki – diagnostyki molekularnej. Badania z zakresu diagnostyki molekularnej ukierunkowane są przede wszystkim na określenie zmian w genetycznych, które prowadzą do wystąpienia określonych typów
nowotworów. W momencie rozpoznania danej mutacji,
możliwe staje się dobranie odpowiedniej terapii celowanej, w której stosuje się zaawansowane technologicznie
produkty lecznicze o działaniu kierunkowym, wymierzonym
w dany typ zmiany genetycznej.
Niestety NFZ nie refunduje badań genetycznych, podobnie jak badań patomorfologicznych. W związku z tym,
badania te mogą być finansowane w ramach umów zawieranych między szpitalami, które chcą leczyć chorych terapiami ukierunkowanymi molekularnie (w ramach tzw. programów lekowych) a laboratoriami genetycznymi. W praktyce
jednak badania genetyczne są finansowane przez koncerny
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Tabela 2.
Klasyfikacja histologiczna raka płuca według Światowej Organizacji Zdrowia (2004). „Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia”
M. Krzakowski, J. Jassem, Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r.

Typy
Rak płaskonabłonkowy

Odmiany
 brodawkowaty
 jasnokomórkowy
 z drobnych komórek
 podstawnokomórkowy
 złożony

Rak drobnokomórkowy
Raki gruczołowe (wg IASLC 2011)
 zmiana przedinwazyjna
– nietypowa hiperplazja gruczołowa
– gruczolakorak in situ (nieśluzotwórczy, śluzotwórczy,
mieszany)
– gruczolakorak minimalnie naciekający
(nieśluzotwórczy, śluzotwórczy, mieszany)
g
 ruczolakorak naciekający (z przewagą utkania
lepidic, pęcherzykowego, brodawkowatego,
mikrobrodawkowatego, litego z wytwarzaniem śluzu)
 inne postacie gruczolakoraka
Rak wielkokomórkowy

 sygnetowatokomórkowy

 z cechami neuroendokrynności
 mieszany z morfologicznymi cechami

neuroendokrynności

 podstawnokomórkowy
 rak limfoepitelioidalny
 jasnokomórkowy
 z fenotypem prążkowanokomórkowym

Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy
Raki pleomorficzne z różnicowaniem rzekomomięsakowym, elementami mięsaka wrzecionowatokomórkowego lub olbrzymiokomórkowego
 pleomorficzny
 wrzecionowatokomórkowy
 olbrzymiokomórkowy
 mięsakorak
 blastoma płuc
Rakowiaki
 typowy
 atypowy
Raki z gruczołów typu śliniankowego
 śluzowo-naskórkowy
 gruczołowo-torbielowaty
 inne
Raki niesklasyfikowane
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7. Leczenie raka płuca
z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby,
regionalne węzły chłonne;
b) Brachyterapia, w której źródło promieniowania umieszczone jest precyzyjnie wewnątrz guza lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Metoda ta pozwala na podanie
większej niż standardowa, dawki promieniowania, co
przyczynia się do skuteczniejszego niszczenia nowotworu. Brachyterapia umożliwia jednocześnie lepszą ochronę tkanek zdrowych przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Najczęściej, brachyterapia nie
wymaga hospitalizacji pacjenta, a w wyniku przeprowadzonego zabiegu obserwuje się szybką (w ciągu 2–3 dni)
poprawę kliniczną[10].

W leczeniu pacjentów z rakiem płuca stosuje się: leczenie
chirurgiczne, chemioterapię, radioterapię, brachyterapię,
terapie celowane oraz leczenie paliatywne. Wybór metody
leczenia uzależniony jest od szeregu czynników, z których
najważniejszym jest prawidłowe rozpoznanie komórkowego typu nowotworu płuca. Rak niedrobnokomórkowy
(NDRP) jest typem nowotworu płuca opornym na chemioterapię, nadającym się jednak do leczenia operacyjnego i radioterapii. Z kolei w leczeniu pacjentów z rakiem
drobnokomórkowym (DRP) stosuje się przede wszystkim
chemioterapię i naświetlania. Pozostałe czynniki, które decydują o wyborze metody leczenia to: stopień zaawansowania nowotworu i występowanie przerzutów, wiek, płeć
i stan sprawności pacjenta, a w przypadku terapii celowanych – uwarunkowania genetyczne nowotworu.

Osoby chorujące na NDRP, u których choroba jest już
w znacznym stopniu zaawansowania leczy się także wykorzystując chemioterapię. Najczęściej, w chemioterapii NDRP
stosowane są leki należące do grupy „pochodnych platyny”:
cisplatyna lub karboplatyna oraz alkaloidy barwinka różyczkowego (Catharanthus roseus) – winblastynę i winorelbinę.
Wszystkie wyżej wymienione leki są cytostatykami i ich działanie polega na hamowaniu procesów podziałów komórkowych, co prowadzi do śmierci komórki, a w efekcie zapobiega namnażaniu się komórek nowotworowych.

7.1. Leczenie pacjentów z NDRP

Podstawową metodą leczenia pacjentów z NDRP, w przypadku gdy nowotwór jest dobrze zlokalizowany i nie rozprzestrzeniony, jest leczenie chirurgiczne. Zabieg operacyjny
polega na całkowitej (doszczętnej) resekcji guza, wraz z otaczającym miąższem płucnym. Najczęstszym zabiegiem jest
lobektomia, czyli usunięcie płata płuca, w którym zlokalizowany jest nowotwór. W nowoczesnej chirurgii klatki piersiowej, a więc i w przypadku lobektomii stosuje się technikę
VATS (z ang. video-assisted thoracoscopic surgery), podobną
do laparoskopowych technik operacyjnych; VATS jest dużo
mniej inwazyjna od tradycyjnej torakotomii (chirurgicznego
otwarcia ściany klatki piersiowej) i powoduje mniej powikłań
pooperacyjnych. Jeżeli nowotwór obejmuje więcej niż jeden płat, wówczas stosuje się pneumonektomię – usunięcie
całego płuca. Najrzadziej stosowaną metodą chirurgiczną
jest segmentektomia, która polega na usunięciu segmentu
płuca. Segmentektomia jest stosowana tylko u pacjentów,
u których guz jest dobrze zdefiniowany, jego rozmiar nie
przekracza 7 cm i nie dał przerzutów do węzłów chłonnych.
Leczenie chirurgiczne daje najlepsze wyniki, jednak możliwe
jest do zastosowania tylko u 15–20% chorych.

Podobne działanie mają też leki z grupy alkaloidów
terpenowych taksoidy/taksany, do których zaliczamy
paklitaksel i docetaksel, stosowane w leczeniu pacjentów
z NDRP. W ostatnich latach wprowadzono także
gemcytabinę i pemetreksed, które także hamują proces
podziału komórkowego.
Obecnie w ramach chemioterapii stosuje się zazwyczaj dwa
leki podawane łącznie (chemioterapia wielolekowa). Skuteczność terapii wielolekowej jest o wiele większa od terapii
monolekowej, jednak możliwość zastosowania takiej złożonej chemioterapii, zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, kondycji i tolerancji takiego schematu leczenia.
W ciągu ostatnich dziecięciu lat zostały opracowane także leki, które działają kierunkowo i są wykorzystywane
w tzw. terapii celowanej. Ukierunkowanie terapii polega na
bezpośrednim oddziaływaniu leku na charakterystyczny na
poziomie molekularnym element komórki nowotworowej.
Zwykle takimi elementami są określone mutacje genetyczne
białek zlokalizowanych w obrębie komórki nowotworowej.
Większość z tych mutacji, w tym najczęstsze – delecje (utrata fragmentu genu) w eksonie 19 oraz substytucja (zamiana nukleotydów) w eksonie 21, są związane z wrażliwością
komórek nowotworowych na działanie inhibitorów kinazy
tyrozynowej EGFR. W Polsce refundowane są trzy leki z tej
grupy (erlotynib i gefitynib, afatynib). Działanie tych leków
polega na blokowaniu funkcji zmutowanego czynnika EGFR,
co w rezultacie powoduje obumieranie komórek rakowych.

U chorych, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego (np. z uwagi na bardziej zaawansowane stadium nowotworu płuca) stosuje się radioterapię, czyli naświetlania z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Wyróżniamy
dwa rodzaje radioterapii: radioterapię radykalną, która ma
doprowadzić do całkowitego zniszczenia komórek nowotworowych oraz radioterapię paliatywną, stosowaną w celu
zmniejszenia rozmiarów guza, a tym samym w celu poprawy
jakości życia pacjentów. Istnieją dwa typy radioterapii radykalnej, stosowanej w leczeniu pacjentów z nieoperacyjnym
NDRP:
a) T
 eleradioterapia, w której źródło promieniowania
umieszczone jest na zewnątrz pacjenta. Teleradioterapia
polega na naświetlaniu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy

[10] „Brachyterapia raka płuca – poradnik dla pacjentów”, red. J. Skowronek, Wielkopolskie Centrum Onkologii, www.wco.pl/zb
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ny) wykazały istotne wydłużenie średniego czasu przeżycia
bez progresji choroby (PFS). Mediana PFS chorych leczonych kryzotynibem wyniosła 7,7 miesiąca w porównaniu
z 3 miesiącami w ramieniu ze standardową chemioterapią,
a odsetki obiektywnych odpowiedzi wyniosły odpowiednio 62% i 20%[13]. Wstępna analiza nie wykazała istotnych
różnic w zakresie przeżycia całkowitego, na co prawdopodobnie miało wpływ leczenie kryzotynibem po progresji
choroby u 62% chorych otrzymujących chemioterapię.
Warto zauważyć, że uzyskane przeżycie całkowite w obydwu grupach przekraczało 20 miesięcy, co jest wartością
rzadko spotykaną wśród chorych otrzymujących paliatywną chemioterapię drugiej linii[14]. Kezyotznib jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, w Polsce nie
jest refundowany. Według rekomendacji Prezesa Agencji
Technologii Medycznych i Taryfikacji z 9 września 2013 roku
(za stanowiskiem Rady Przejrzystości) objęcie refundacją
kryzotynibu we wskazaniu leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca ALK (+) (ICD-10 C34) jest niezasadne. W uzasadnieniu decyzji podano brak wystarczających dowodów
skuteczności działania oraz nieefektywność kosztową[15].
Z uwagi na brak refundacji kryzotynibu w Polsce, badanie rearanżacji genu ALK (+) nie jest rutynowo wykonywane, a dostęp polskich chorych do tego rodzaju
terapii jest możliwy tylko w ramach badań klinicznych.
Refundacja kryzotynibu w Polsce może mieć miejsce pod
koniec 2015 roku.

Możliwość zastosowania tych leków u chorych z mutacjami w genie EGFR w zaawansowanych stadiach raka płuca
znacząco wydłuża czas oraz poprawia jakość życia chorych
(nawet całkowite ustąpienie objawów). Ponadto objawy niepożądane tego rodzaju leczenia są zazwyczaj mniej nasilone
niż w przypadku chemioterapii, a dawkowanie leków jest wygodne (tabletka jeden raz dziennie) i nie wymaga częstych
hospitalizacji. Mutacje w genie EGFR występują u mniej
niż 10% naszych pacjentów, przede wszystkim u niepalących chorych z gruczołowym typem raka płuca.
Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym, umożliwiającym badania genetyczne, było możliwe określenie
bardzo rzadkiej odmiany niedrobnokomórkowego raka
płuca z tzw. mutacją ALK (+). Oznacza to, iż jeden z genów
regulujących szlak sygnałowy komórek nowotworowych
jest uszkodzony, przez co powstaje nowa odmiana NDRP.
Z  badań przeprowadzonych również w Polsce wynika,
iż ta charakterystyczna odmiana występuje u 2–5% pacjentów, u których zdiagnozowano NDRP. Oszacowano,
iż w Polsce na NDRP ALK (+) zapada rocznie od 100 do
160 osób[11]. Paradoksalnie, odmiana ta dotyka najczęściej młodych i niepalących mężczyzn[12]. Badania,
które umożliwiają wykrycie rearanżacji genu ALK, polegają na zastosowaniu przeciwciał przeciw białku fuzyjnyemu
EML4-ALK i technik immunohistochemicznych lub techniki
barwienia fragmentów chormosomów za pomocą sond molekularnych (technika fluorescencyjne hybrydyzacji in situ)
w materiale nowotworowym pobranym od chorego.

Ze względu na fakt, iż rak płuca nie daje specyficznych
objawów w pierwszym etapie swojego rozwoju, większość
przypadków NDRP wykrywanych jest niestety w fazie,
w której nowotwór osiągnął już postać rozwiniętą, najczęściej z zajęciem większej części płuca i z przerzutami. Dlatego zwykle stosuje się leczenie systemowe, które polega
na połączeniu co najmniej dwóch metod leczenia[16].
Przykładem takiego leczenia jest zastosowanie chemioterapii, jako metody uzupełniającej po leczeniu operacyjnym. Chemioterapia po doszczętnym wycięciu miąższu
płucnego jest uzasadniona z uwagi na wysokie ryzyko
występowania przerzutów oraz bardzo ograniczoną wartość pooperacyjnego napromieniania. Ograniczeniem
są przewlekłe choroby współwystępujące oraz obniżony
stan sprawności i brak pełnej rekonwalescencji po resekcji
u części chorych.

Leczenie pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca typu ALK (+) opiera się przede wszystkim w pierwszej
i drugiej linii na zastosowaniu metod, opisanych dla leczenia wszystkich typów NDRP. W 2011 roku, Amerykańska Federalna Agencja Leków i Żywności (FDA) dopuściła
do obrotu nowoczesny lek, kryzotynib, do zastosowania
w terapii celowanej u pacjentów z wykrytą mutacją ALK (+)
NDRP. Lek ten wykazuje wysoką skuteczność u chorych na
raka gruczołowego płuca z rearanżacją genu ALK (zmiana
genetyczna, która polega na przemieszczaniu fragmentu
chromosomu, co doprowadza do powstania genów fuzyjnych – w tym przypadku EML4-ALK). Badania kliniczne
III fazy tego produktu leczniczego, prowadzone u pacjentów z zaawansowanym NDRP, leczonych wcześniej standardową chemioterapią (z wykorzystaniem pochodnych platy-

[11] „XALKORI (KRYZOTYNIB) u wcześniej leczonych chorych na zaawansowanego niedronokomórkowego raka płuca z rearanżacją w genie ALK – analiza kliniczna”, MAHTA, Warszawa, 19 lipca 2013, AOTM.
[12] „Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia”, pod red. M. Krzkowski, J. Jasssem, 2013.
[13] „Xalkori – EPAR – Product information”, EMA, www.ema.europa.eu,
[14] „Kryzotynib w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca”, A. Płużański, A. Piórek, M. Krzakowski, Wspołczesna Onkologia 2012; 16 (6): 485–490
[15] Rekomendacja nr 114/2013 z dnia 9 września 2014 roku, www.aotm.gov.pl
[16] „Pierwotne nowotwory płuca i opłucnej – systemowe leczenie”, M. Krzakowski, w „Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii” pod red. J. Medera, 2011, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
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7.2. Leczenie pacjentów z DRP

Leczenie chorych z nawrotem choroby zależy od skuteczności
postępowania pierwszej linii oraz stanu sprawności. U chorych z nawrotem DRP po upływie przynajmniej 3 miesięcy
od zakończenia wcześniejszej chemioterapii, na którą pacjent
odpowiedział, można podjąć próbę ponownego zastosowania pierwotnego schematu. U chorych, u których nie uzyskano odpowiedzi na leczenie lub czas trwania pierwszej terapii
nie przekroczył 3 miesięcy, szansa uzyskania odpowiedzi pod
wpływem leczenia drugiej linii jest niewielka. W przypadku
progresji wyłącznie w mózgu wybór metody postępowania
(chemioterapia lub radioterapia) zależy od stanu chorego,
rodzaju wcześniejszego leczenia oraz obecności i stopnia nasilenia objawów neurologicznych. Liczbę cykli chemioterapii
drugiej linii powinny wyznaczać tolerancja leczenia i uzyskane obiektywne korzyści. W wybranych przypadkach można
podjąć próbę zastosowania paliatywnej radioterapii.

Drobnokomórkowy rak płuca stanowi obecnie 15–20%
wszystkich nowotworów nabłonkowych płuca. Podstawową metodą leczenia chorych na drobnokomórkowego
raka płuca jest chemioterapia[17]. Aby uzyskać jak najlepsze
wyniki leczenia, w chemioterapii DRP stosuje się schematy
wielolekowe. Znaczącą aktywność przeciwnowotworową
wykazują takie leki, jak:
a) z grupy alkilujących: cisplatyna, karboplatyna, cyklofosfamid, ifosfamid, lomustyna;
b) inhibitory topoizomeraz: doksorubicyna, tenipozyd, etopozyd, topotekan, irynotekan;
c) leki antymitotyczne: winkrystyna, paklitaksel;
d) niektóre antymetabolity np. metotreksat;
Podstawowym schematem chemioterapii I linii w postaci
ograniczonej i rozległej drobnokomórkowego raka płuca
jest schemat złożony z cis-platyny i etopozydu (4–6 cykli).
Leki w każdym schemacie powinno się podawać w odpowiednich dawkach i zalecanej sekwencji, co ma szczególne
znaczenie w trakcie dwóch pierwszych cykli chemioterapii.
Poza tym, w stadium choroby ograniczonej i rozległej – po
uzyskaniu obiektywnej odpowiedzi na chemioterapię lub
chemioradioterapię – wskazane jest rozważenie efektywnego napromieniania mózgowia. U chorych w złym stanie
sprawności powinno się rozważyć leczenie objawowe i paliatywne. U większości chorych na drobnokomórkowego
raka płuca, zwłaszcza w stadium choroby ograniczonej, pod
wpływem chemioterapii uzyskuje się odpowiedź (w tym,
u wielu chorych jest możliwe osiągnięcie całkowitej odpowiedzi). Odpowiedź trwa jednak na ogół tylko kilka lub kilkanaście miesięcy. Zasadniczym problemem jest brak nowych,
bardziej skutecznych schematów chemioterapii. Dlatego,
w większości przypadków DRP stosuje się terapię skojarzoną: chemio- i radioterapię. Skojarzenie chemioterapii i radioterapii ma na celu zwiększenie szansy wyleczenia
lub uzyskania długotrwałej remisji z wydłużeniem przeżycia.
Ważne jest, by zastosowanie równoczesnej chemioradioterapii nie wiązało się ze zmniejszeniem założonej intensywności
chemioterapii. Do takiego leczenia mogą być kwalifikowani
wyłącznie chorzy w dobrym stanie sprawności i bez innych
czynników zwiększających ryzyko poważnych powikłań. Leczenie chirurgiczne w przypadku drobnokomórkowego raka płuca jest bardzo ograniczone. Metodę tę można rozważyć jedynie u chorych ze zmianami o średnicy nie
większej niż 3 cm, bez towarzyszących przerzutów w węzłach
chłonnych. Leczenie chirurgiczne DRP powinno zawsze zostać uzupełnione chemioterapią (radioterapia powinna być
dodatkowo rozważana w sytuacji obecności przerzutów do
węzłów chłonnych). Po zakończeniu leczenia konieczna jest
dalsza obserwacja chorych w celu wykrycia nawrotu choroby,
powikłań oraz wtórnych nowotworów. Obserwacja chorych
na drobnokomórkowego raka płuca po zakończeniu leczenia ma na celu wykrycie nawrotu choroby, powikłań leczenia
oraz niezależnego nowotworu pierwotnego.

7.3. Leczenie paliatywne

Leczenie paliatywne (leczenie objawowe) to postępowanie
medyczne mające na celu zapewnienie właściwego procesu
leczenia oraz opieki nad nieuleczalnie chorymi. W leczeniu
paliatywnym pacjentów z uogólnionym, zaawansowanym
rakiem płuca, zarówno postaci NDRP, jak i DRP, stosowane
są obecnie dwie główne metody: chemio- i radioterapia paliatywna. Celem zastosowania paliatywnego tych metod jest
przede wszystkim poprawienie jakości życia chorych. Uzyskanie tego efektu jest możliwe dzięki łagodzeniu objawów
choroby (np. poprzez zmniejszenie rozmiarów guza w wyniku radioterapii), eliminowaniu lub ograniczaniu bólu oraz
dolegliwości pojawiających się w trakcie rozwoju raka.
Opieka paliatywna dla chorych na zaawansowane nowotwory może przybierać takie formy, jak:
 szpitalne wspierające zespoły opieki paliatywnej,
 poradnie medycyny paliatywnej,
 zespoły domowej opieki paliatywnej,
 oddziały medycyny paliatywnej i hospicja stacjonarne,
 dzienne ośrodki opieki paliatywnej,
 poradnie wsparcia dla rodzin i osieroconych.
Duszność
Duszność występuje u większości chorych na zaawansowane
przewlekłe choroby płuc. U chorych na raka płuca objaw ten
stwierdza się u ok. 75% chorych. Zaleca się ocenę nasilenia
duszności przed włączeniem leczenia w celu określenia jego
skuteczności. Do dyspozycji lekarza prowadzącego dostępne są narzędzia tj.: skala Borga, skala MRC, NRS lub VAS.
Z uczuciem duszności wiąże się obniżenie tolerancji wysiłku,
uczucie lęku i zagrożenia oraz pogorszenie jakości życia.
Przewlekły kaszel
O przewlekłym kaszlu mówimy, gdy objaw trwa dłużej niż
8 tygodni. Zaleca się ocenę nasilenia kaszlu (np. za pomocą
NRS). Podkreśla się rozbieżność pomiędzy nasileniem kaszlu

[17] „Drobnokomórkowy rak płuca — zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Polskiej Grupy Raka Płuca”, M. Krzkowski, T. Orłowski et al.,
Forum Medycyny Rodzinnej 2008, tom 2, nr 1, 56–64;
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w ocenie chorego a zobiektywizowanymi pomiarami za pomocą elektronicznych kaszlometrów.

kazały, że regularne wykonywanie co 3–6 miesięcy badań TK
pozwala wydłużyć czas całkowitego przeżycia w porównaniu
z obserwacją z udziałem konwencjonalnej RTG. Wcześniejsze obserwacje wskazywały jednocześnie na konieczność
zestawienia wyników badań Wykonywanie TK klatki piersiowej u chorych po przebytym leczeniu z powodu NDRP
może ujawnić, względnie częste w tej grupie, wtórne pierwotne nowotwory płuca. Zasady postępowania w tej grupie opierają się w znacznym stopniu na ekstrapolacji zasad
stosowanych u chorych po chirurgicznym leczeniu. Niewątpliwie systematyczna obserwacja daje możliwość częstszego
i wcześniejszego wykrywania nawrotów miejscowych, ale jej
wpływ na wskaźniki przeżycia jest niepewny. Dostępne wyniki badań nie uzasadniają rutynowego stosowania pozytonowej emisyjnej tomografii (PET) w ramach obserwacji chorych
na NDRP po radykalnym leczeniu. Nie udowodniono wartości regularnego wykonywania bronchoskopii i innych niż
TK lub RTG klatki piersiowej badań obrazowych, i badania
te powinny być stosowane jedynie według indywidualnych
wskazań klinicznych. Nie ma również uzasadnienia wykonywanie podczas obserwacji oznaczeń stężenia markerów.

Krwawienie z układu oddechowego
Krwioplucie definiuje się jako obecność krwi w wydzielinie
oskrzelowej nieprzekraczającą 200 ml na dobę. Większą ilość
odkrztuszanej krwi określa się jako masywne krwawienie
płucne. U chorych na raka płuca postępowaniem z wyboru
jest radioterapia. W przypadkach, kiedy możliwości napromieniania wiązką zewnętrzną zostały wcześniej wyczerpane,
można rozważyć brachyterapię.
Rehabilitacja oddechowa
Jakakolwiek aktywność fizyczna, również w przypadku chorych z nowotworem płuc jest lepsza od żadnej. W związku
z faktem, że kondycja fizyczna chorych na raka jest różna
należy uwzględnić przede wszystkim indywidualne potrzeby chorego związane z bólem, zmęczeniem, aktywnością
fizyczną, jakością życia i oczekiwanym przeżyciem. Każdy
chory, przed przystąpieniem do ćwiczeń, powinien być poddany starannemu badaniu lekarskiemu.

7.4. Obserwacja i monitoring po leczeniu

Zaleca się także ocenę jakości życia chorych, aczkolwiek stosowanie szczegółowych wskaźników zawartych w formularzach jest z przyczyn organizacyjnych trudne do zrealizowania w codziennej praktyce.

U pacjentów leczonych radykalnie obserwacja ma na celu wczesne wykrycie nawrotu choroby, powikłań leczenia oraz nowotworu pierwotnego. W ciągu pierwszych 24 miesięcy po radykalnym leczeniu zaleca się wykonywanie badań RTG i KT klatki
piersiowej naprzemiennie co 3 miesiące, przez kolejne 3 lata obu
badań naprzemiennie w odstępach 6-miesięcznych, a następnie badania KT co 12 miesięcy. Nie ma wskazań do aktywnego
poszukiwania bezobjawowych przerzutów w innych narządach
( jama brzuszna, mózg). Schemat badań kontrolnych u chorych
leczonych paliatywnie powinien być indywidualizowany.

Obserwacja pacjentów leczonych paliatywnie
Obserwacja chorych po paliatywnym leczeniu powinna być
zindywidualizowana. Częstość i rodzaj badań kontrolnych
zależą od wyniku zastosowanego leczenia oraz charakterystyki klinicznej chorych (stan sprawności i wiek, powikłania
wcześniejszego leczenia i choroby, współwystępowanie innych chorób, wydolność czynnościowa ważnych narządów
i układów) oraz możliwości leczenia w przypadku wystąpienia progresji. Podstawę stanowi powtarzane co 3 miesiące
dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe. Spośród
obrazowych badań uzasadnione może być powtarzane co
3–6 miesięcy RTG klatki piersiowej (badanie TK powinno być
stosowane jedynie w przypadku wątpliwych wyników badań
RTG). Inne badania obrazowe i laboratoryjne mają zasadniczo uzasadnienie jedynie w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości i objawów (zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Viamedica, 2012).

Obserwacja pacjentów z NDRP
Około 60–70% nawrotów po doszczętnej resekcji miąższu
płucnego (chorzy w stopniu I i II oraz niektórzy w stopniu
IIIA) występuje w ciągu pierwszych 2–3 lat po leczeniu.
W przypadku stosowania radiochemioterapii lub radioterapii o założeniu radykalnym (stopnie IIIA i IIIB) nawrót lub
progresję choroby stwierdza się najczęściej w ciągu pierwszych 18–24 miesięcy po zakończeniu leczenia. Wyniki retrospektywnego badania z udziałem niemal 1 400 chorych
poddanych resekcji miąższu płucnego z powodu NDRP wy-

Tabela 3. Zalecane badania kontrolne u chorych na nowotwory klatki piersiowej po radykalnym leczeniu. Zalecenia
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Viamedica, 2012.
Badanie

Częstotliwość

Badanie podmiotowe i przedmiotowe z uwzględnieniem
objawów sugerujących podejrzenie nawrotu nowotworu oraz
związanych z następstwami przebytego leczenia*

Przez pierwsze 2 lata co 3 miesiące, nastpnie co
6 miesięcy

Badanie TK klatki piersiowej (zalecana TK niskodawkowa)

Przez pierwsze 2 lata co 3–6 miesięcy, nastpnie
co 12 miesięcy

Fiberoskopia oraz inne badania obrazowe i laboratoryjne

Wyłącznie wg klinicznych wskazań

* konieczność działań zmierzających do zaprzestania palenia tytoniu.
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7.5. Badania kliniczne w raku płuca

2004 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązuje zalecenie nr 2001/20/CE, które ujednolica zasady prowadzenia
badań klinicznych. Priorytetowym zadaniem sponsora
badania jest uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej przed
jego rozpoczęciem. Ponadto badanie musi zostać zarejestrowane w krajowej ewidencji badań klinicznych. Przed
wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z udziałem w badaniu chory musi podpisać świadomą zgodę po
wcześniejszym zapoznaniu się z informacjami na temat
prowadzonego badania oraz uzyskaniu odpowiedzi na
wszelkie pytania i wątpliwości związane z procesem badania. Chory ma pełne prawo do odmowy udziału w badaniu, bez konieczności formowania argumentów, jak
również ma prawo do wycofania się w każdym momencie
z badania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
W takiej sytuacji choremu należy zaproponować najlepszą możliwą formę postępowania standardowego. Należy podkreślić, że udział chorego w badaniu klinicznym
jest bezpłatny. Wszelkie koszty leczenia (koszt badanych
leków, specjalistycznych badań, opieki lekarskiej) ponosi
sponsor badania.

W Polsce istnieje potencjalna możliwość wzięcia udziału
chorych na raka płuca w badaniach klinicznych prowadzonych w ośrodkach referencyjnych. Taka aktywność
kliniczna podyktowana jest próbą poszukiwania nowych
rozwiązań terapeutycznych, które umożliwiałyby poprawę
wyników w porównaniu do leczenia stosowanego zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Celem badań klinicznych
w kontekście nowotworów klatki piersiowej jest szczegółowe określenie nie tylko efektywności, ale także bezpieczeństwa stosowania nowych leków. Dogłębne zbadanie
nowych leków, co odbywa się na poszczególnych etapach
badania klinicznego, pozwala finalnie na podjęcie decyzji
o wprowadzeniu bądź nie do powszechnego użytku.
Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia USA publikowanymi na stronie internetowej
www.clinicaltrials.gov na świecie prowadzonych jest
obecnie 1 949 badań klinicznych dotyczących zagadnień
diagnostyki i leczenia w obszarze raka płuca; 538 spośród
tych badań odbywa się w krajach europejskich. W Polsce
chorzy na raka płuca maja szansę uczestniczyć w jednym
z 36 badań klinicznych. W większości tych badań przedmiotem interwencji są chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca, tylko 3 badania dotyczą chorych na drobnokomórkowego raka płuca.

Głównym przedmiotem badań klinicznych w raku płuca
w ostatnich latach jest leczenie ukierunkowane molekularnie (tzw. terapia celowana). Leczenie polega na podawaniu cząsteczek, które łączą się swoiście z prawidłowymi
bądź zmienionymi w wyniku onkogenezy białkami uczestniczącymi w kaskadzie przekazywania sygnału i kontroli
podstawowych procesów życiowych komórek nowotworowych. W aktualnie prowadzonych badaniach weryfikuje się nie tylko nowe cząsteczki biologicznie czynne, ale
także poszukuje się nowych wskazań dla leków już zarejestrowanych.

Wszystkie badania są randomizowane, co oznacza losowy dobór chorych do danego ramienia badania. Wprowadzenia danego leku do praktyki klinicznej wymaga pozytywnej weryfikacji na poszczególnych etapach
tj. badaniach klinicznych I, II i III fazy. W I fazie ustala się
maksymalną tolerowaną dawkę leku u chorych, którą następnie wykorzystuje się w kolejnym etapie tj. badaniach
klinicznych II fazy. Ich celem jest weryfikacja efektywności
leku oraz ocena działań niepożądanych. Aktywność leku
w badaniu II fazy wyrażana jest najczęściej odsetkiem
obiektywnych odpowiedzi (całkowita lub częściowa remisja). Leki, które uzyskały w badaniach II fazy pozytywną weryfikację, przechodzą do kolejnego etapu – III fazy
badań klinicznych, której celem jest ocena skuteczności
leku lub nowego sposobu postępowania względem postępowania standardowego w ściśle określonych grupach
chorych. W badaniach III fazy najczęściej porównuje się
czas przeżycia, czas wolny od nawrotu choroby lub inne
parametry oceniane w analizie przeżycia, w stosunku do
grupy odnośnej.
Ze względu na eksperymentalny charakter badań klinicznych, udział w nich może wiązać się z ryzykiem. Z tego
powodu powstało szereg regulacji prawnych, które mają
zoptymalizować prowadzenie tego typu działalności
klinicznej. Pierwszym tego typu dokumentem w ujęciu chronologicznym jest Deklaracja Helsińska z roku
1949. Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good
Clicical Parctice; GCP) oraz liczne lokalne regulacje. Od
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8. Jakość życia w chorobie nowotworowej
8.2. Leczenie zespołu wyczerpania (zmęczenia)

Jakość życia pacjentów z nowotworem płuc jest często
dramatycznie niższa niż osoby zdrowej. Ma na to wpływ
samo leczenie (działania niepożądane, powikłania), objawy choroby (duszności, krwioplucie, zmęczenie, ból) oraz
zaawansowanie choroby (przerzuty do kości i narządów).
Stan pacjenta oraz odczuwalna jakość życia mają wpływ na
efektywność podjętej terapii oraz przeżycie.

Zespołem zmęczenia związanym z nowotworem określa
się utrzymujące się uczucie zmęczenia lub wyczerpania
związane z chorobą lub leczeniem przeciwnowotworowym, którego nasilenie nie jest proporcjonalne do bieżącej aktywności i wpływa na codzienne funkcjonowanie.
Zmęczenie to różni się od zmęczenia odczuwanego przez
zdrowe osoby, nie ustępuje także pod wpływem odpoczynku lub snu. Zmęczenie występuje najczęściej u chorych aktywnie leczonych: u ponad 90% napromienianych
i u około 80% poddawanych chemioterapii. Zmęczenie jest
też przetrwałym, odległym powikłaniem leczenia, u wielu osób występuje nawet po latach od jego zakończenia.
Mimo że objawy zmęczenia uznawane są przez chorych za
bardzo uciążliwe, często nie są zgłaszane. Z drugiej strony,
nieznajomość problemu i zasad postępowania sprawia, że
subiektywne dolegliwości, takie jak osłabienie i zmęczenie,
są bagatelizowane przez lekarzy. W konsekwencji zmęczenie często pozostaje nierozpoznane i jest niewystarczająco
korygowane. Obecne standardy opieki nad chorymi na
nowotwory zalecają monitorowanie wszystkich pacjentów
pod kątem rozpoznania zespołu przewlekłego zmęczenia:
przed leczeniem, podczas terapii oraz po jej zakończeniu.

Dobór terapii powinien uwzględniać indywidualne potrzeby pacjenta, w tym odmianę nowotworu i występujące
mutacje genetyczne. Dobór właściwego leczenia choroby
podstawowej jest początkiem procesu terapeutycznego nastawionego na wyleczenie lub przedłużenie życia. Uzupełnieniem terapii powinna być skuteczna walka z działaniami
i objawami niepożądanymi, w tym w szczególności leczenie
bólu nowotworowego, zespołu wyczerpania, wsparcie żywieniowe oraz psychologiczne.

8.1. Leczenie bólu przewlekłego

Przewlekły ból jest bardzo częstym efektem ubocznym
choroby nowotworowej. Może być wywołany samym
nowotworem lub jego przerzutami (np. gdy guz uciska
nerw); może powstać jako działanie niepożądane leków
chemioterapeutycznych oraz radioterapii; może być też
spowodowany wyniszczeniem nowotworowym (np. bóle
spowodowane odleżynami, zaparciami, zapaleniem błon
śluzowych jamy ustnej, przełyku).

Leczenie zespołu zmęczenia oparte jest na postawieniu
prawidłowego rozpoznania i ustaleniu możliwych czynników przyczynowych. Do czynników przyczynowych, które
można korygować, należą: ból, zaburzenia czynności emocjonalnych i snu, niedokrwistość, zaburzenia odżywiania,
obniżenie poziomu aktywności i choroby towarzyszące.
Częstą przyczyną zmęczenia są objawy niepożądane leków. Wiadomo, że opioidy, leki przeciwdepresyjne, leki
przeciwwymiotne oraz antyhistaminowe powodują ospałość i narastające zmęczenie. W takich przypadkach wskazane jest modyfikacja dawkowania lub zmiana leków. Jednak u większości chorych pomimo korekty tych zaburzeń,
objawy zmęczenia nadal się utrzymują.

Podstawową metodą leczenia bólu u chorych na nowotwór jest farmakoterapia. Szacuje się że około 90%
chorych na nowotwór może być skutecznie leczonych
tym sposobem. Standardem opisującym sposób leczenia farmakologicznego jest drabina analgetyczna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Schemat ten polega
na bardzo prostym podziale środków przeciwbólowych
na trzy grupy. Na pierwszym stopniu drabiny znajdują się
analgetyki nieopioidowe, stosowane w bólu o umiarkowanym nasileniu. Do tej grupy leków przeciwbólowych
należą m.in.: aspiryna, ibuprofen, naproksen. Na drugim
i trzecim szczeblu drabiny analgetycznej, znajdują się leki
opioidowe (opioidy).

Wobec ograniczonej wartości farmakoterapii, kluczowymi elementami postępowania są modyfikacja stylu życia
i sposobu odżywiania oraz stosowanie metod niefarmakologicznych: aktywności fizycznej i technik relaksacyjnych oraz pomocy psychologicznej. Największą skuteczność w leczeniu zespołu wyczerpania nowotworowego ma
jednak aktywność fizyczna. Chorych należy zachęcać do
utrzymania poziomu aktywności możliwie najbardziej zbliżonego do zwykłego, a przede wszystkim do regularnych
ćwiczeń. Ich program powinien być ustalany indywidualnie, uwzględniając współistnienie chorób towarzyszących
(np. układu sercowo-naczyniowego) oraz potencjalne powikłania choroby nowotworowej i/lub jej leczenia (przerzuty do kości, niedokrwistość, małopłytkowość). Kolejnym
ważnym elementem postępowania pozafarmakologicznego jest modyfikacja stylu życia, definiowana „regułą 6 E”:
education (edukacja), energy conservation (oszczędzanie
energii), exercise (ćwiczenia fizyczne), energy restoration

Są to naturalne substancje obecne w przyrodzie, które
swoją nazwę zawdzięczają jednemu z najstarszych leków
znanych ludziom, czyli opium. Drugi szczebel drabiny
stanowią słabe leki opioidowe. Do tej grupy leków zalicza
się m.in.: tramadol kodeinę i dihydrokodeinę. Na trzecim
stopniu drabiny analgetycznej znajdują się silne opioidy. Ta grupa leków obejmuje m.in.: morfinę, oksykodon,
tramadol, fentanyl. W przypadku bólu o średnim, bądź
silnym natężeniu stosuje się kolejno najpierw słabe, później mocne opioidy. Ponadto na każdym stopniu drabiny
mogą być stosowane różne leki wspomagające, określane lekami uzupełniającymi. Nie są one klasyfikowane jako
analgetyczne, jednakże powszechne jest stosowanie ich
w terapii bólu.
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(odnawianie energii), easing stress (łagodzenie stresu) oraz
eating well (prawidłowe odżywianie). Jej celem jest adaptacja chorych do zmęczenia, dostosowanie stylu życia do
obniżonych rezerw czynnościowych oraz nauka oszczędnego gospodarowania energią[18].

karmów stają się ograniczone, skutkiem czego następuje
utrata masy ciała, ograniczona również jest energia tak potrzebna w walce z chorobą. Dieta dla pacjentów onkologicznych powinna być ustalana indywidualnie, przy uwzględnieniu takich czynników jak: rodzaj nowotworu i sposób
leczenia, zapotrzebowania na poszczególne substancje
odżywcze, problemy z łaknieniem, zaburzenia metaboliczne czy stan zapalny. Wszelkie zmiany w diecie i problemy
z odżywianiem powinny być zgłaszane oraz konsultowane
ze specjalistą zajmującym się żywieniem klinicznym: lekarzem lub dietetykiem.

8.3. Wsparcie psychologiczne

Z diagnozą onkologiczną i jej konsekwencjami często wiążą
się bardzo trudne przeżycia. Wiele osób na różnych etapach
leczenia doświadcza napięcia, przygnębienia, lęku, złości,
bezsilności, niezgody, z którymi nie są w stanie sami sobie
poradzić. W wielu przypadkach wsparcie ze strony osób bliskich i rodziny okazuje się również niewystarczające. Osobą,
która w tej sytuacji może pomóc, jest psychoonkolog.

Dolegliwości związane z chorobą nowotworową (tj. stany
zapalne, zaburzenia trawienia, trudności z połykaniem, nudności, wymioty) wpływają niekorzystnie na stan odżywienia
organizmu, a w konsekwencji pogorszenie stanu zdrowia
i efektywności leczenia. Pierwszym niepokojącym objawem
problemu jest utrata masy ciała. W celu złagodzenia skutków
ubocznych leczenia należy zadbać o dostarczenie w pożywieniu odpowiedniej ilości białka, energii oraz witamin. Jeśli
tradycyjne żywienie nie przynosi oczekiwanych rezultatów
warto uzupełnić je o preparaty żywienia medycznego[20].

Psychoonkologia to interdyscyplinarna podspecjalizacja onkologii, która zajmuje się reakcjami emocjonalnymi pacjentów
w różnych stadiach choroby nowotworowej, reakcjami emocjonalnymi rodzin chorego oraz zajmującego się chorym personelu medycznego. Oddziaływania w ramach opieki psychoonkologicznej umożliwiają na poprawę jakości życia chorych i ich
rodzin. Główne formy pomocy to psychoedukacja, wsparcie,
przeuczenie postaw, obalenie mitów związanych z chorobą
nowotworową oraz wykorzystywanie metod i technik stosowanych w psychoterapii. Dla pacjentów onkologicznych pomoc
ta ma na celu przede wszystkim łagodzenie psychologicznych
następstw diagnozy i leczenia choroby nowotworowej. Działania te dotyczą przede wszystkim odbywania rozmów z chorym,
przekazywania informacji na temat diagnozy, stanu zdrowia
i leczenia oraz wsparcie pacjenta i jego bliskich. W niektórych
oddziałach onkologicznych zatrudnieni są psychologowie,
którzy realizują zadania psychoonkologii i sprawują opiekę zarówno nad leczonymi pacjentami, jak i ich rodzinami. W wielu
ośrodkach działają także grupy samopomocowe organizowane
przez pacjentów. Prowadzone są również grupy terapeutyczne dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, zapewniające
psychoedukację, wsparcie, pomoc psychologiczną, stosujące
psychoterapię oraz psychoprofilaktykę.

Jednym z kluczowych czynników jest jadłowstręt. Problem
ten dotyczy ok. 50% pacjentów onkologicznych, w schyłkowym okresie choroby może sięgać nawet 80% chorych. Niezamierzona utrata masy ciała i zły stan odżywienia powodują: obniżenie odporności, pogorszenie rokowań, zwiększenie
częstości zakażeń i powikłań. Najważniejszym elementem
w praktyce lekarskiej jest zebranie szczegółowego wywiadu, dokładnie określającego prawdopodobieństwo wystąpienia niedożywienia bądź stopnia jego nasilenia w czasie
planowanego leczenia. Wymaga to codziennej obserwacji
chorego, notowania ilości spożytych pokarmów. W badaniu
przedmiotowym ważnym wskaźnikiem jest masa ciała i określenie niezamierzonego ubytku masy ciała skorelowanego
z czasem. Ubytek masy ciała rzędu 15% w ciągu 6 miesięcy
jest już ważnym wskaźnikiem, a rzędu 10% ma związek ze
wzrostem powikłań pooperacyjnych.

Bardzo duże znaczenie ma informowanie pacjentów o możliwości pomocy psychologicznej w trakcie diagnozowania
choroby nowotworowej, leczenia, hospitalizacji, rekonwalescencji i w okresie remisji. W takiej sytuacji opieka psychoonkologiczna jest niezbędna i bardzo pożądana. Oczywiście
to sam pacjent podejmuje decyzję o spotkaniu się z psychologiem. Lekarz powinien jedynie poinformować chorego, że
w ramach leczenia i pomocy istnieje możliwość spotkania się
z psychologiem pracującym na oddziale czy w poradni[19].

Żywienie medyczne jest formą wsparcia leczenia, dostarcza
organizmowi niezbędnych składników odżywczych lub uzupełnia ich niedobór, dodaje sił do walki z chorobą. Jego celem jest zwiększenie lub zapewnienie choremu dodatkowej
podaży składników odżywczych, których nie jest on w stanie przyjąć z tradycyjnym pokarmem z powodu choroby.
Doustne żywienie medyczne jest najprostszym i najmniej inwazyjnym sposobem zapewnienia choremu dodatkowej ilości składników odżywczych, niezbędnych podczas choroby
i rekonwalescencji. Nie zawsze udaje się je zapewnić podając
choremu domowe posiłki.

8.4. Stan odżywienia organizmu

W trakcie leczenia choroby nowotworowej zmienia się odczucie smaku, spada apetyt, możliwości przyjmowania po-

[18] „Zespół zmęczenia związany z nowotworem”, M. Podolak-Dawidziak, A. Łacko, 2012 www.ptok.pl
[19] „Psychoonkologia - pomocna dłoń w leczeniu raka”, A. Karpińska, M. Stroński, artykuł w „Błękitna wstążka”, 2013, Nr 24.
[20] „Poradnik Pacjenci Pacjentom – rola żywienia w chorobie nowotworowej”, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, 2014)
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10. Oczami pacjentów
HISTORIA KAROLINY
Moja historia zaczęła się we wrześniu 2013 roku, kiedy po
prostu przeziębiłam się. Po kilku dniach leczenia poczułam
się lepiej, ale pozostał kaszel. Potem kilka dni było lepiej,
kilka gorzej, do tego dom, praca, małe dziecko i tak w kółko.
Nie miałam czasu żeby pójść do lekarza, z dnia na dzień,
czułam się coraz gorzej, coraz szybciej męczyłam się i miałam silne napady kaszlu, najczęściej nocą.
Na początku grudnia 2013 nasza córeczka rozchorowała
się. Przyjmowała antybiotyki, więc wzięłam zwolnienie, żeby
opiekować się nią. Za namową męża poszłam też do lekarza,
który polecił mi wykonanie różnych badań, w tym prześwietlenia płuc. Na podstawie zdjęcia lekarz pierwszego kontaktu
stwierdził, że mam bardzo powiększony worek osierdziowy
serca i skierował mnie w trybie pilnym do kardiologa, który
z kolei natychmiast wystawił mi skierowanie do najbliższego szpitala powiatowego w Działdowie, gdzie po przeprowadzonych badaniach postawiono diagnozę sarkoidozy z
wysiękiem do worka osierdziowego. Po tygodniu, trafiłam
do specjalistycznego szpitala chorób płuc w Warszawie. Po
trzech dniach przeprowadzono u mnie zabieg „spuszczenia”
płynu z osierdzia serca, podczas którego został pobrany materiał do badania patamorfologicznego. Po zabiegu lekarze
stwierdzili, że teraz wszystko jest w porządku i nie ma się
czym martwić.

dziuszko w końcu przekażę mi dobre wieści, o dostępności
do skutecznych terapii, lecz termin refundacji leku został
przełożony na wrzesień. Nie pozostało nic innego, jak tylko
czekać. Dodam, że po zakończeniu chemioterapii, miałam
krótkotrwałą dwumiesięczną remisję choroby. Kolejne badanie tomografem na początku września, wykazało niestety, że
choroba zaczęła postępować coraz szybciej.
We wrześniu pojechałam z mężem na kolejną konsultację
do Pana profesora. Niestety nie miał dla nas dobrych wieści,
powiedział, że Xalkori raczej nie będzie dostępne w Polsce.
Po raz kolejny świat mi się zawalił – ale Profesor powiedział,
że nie zostawi nas samych i postara się coś dla nas zrobić.
Po około 3 tygodniach dostaliśmy informację od prof. Dziadziuszko, że ma dla mnie lek, w formie próbki, którą otrzymał od firmy farmaceutycznej i że rozpoczniemy leczenie.
Nowy lek i wielkie nadzieje, ale też obawa, że może nie pomoże mi tak, jakbym tego oczekiwała. Okazuje się, że po
miesiącu czułam się znacznie lepiej, a po dwóch miesiącach
przyjmowania leku moje uporczywe dolegliwości praktycznie zniknęły. Obecnie czuję się bardzo dobrze, wróciłam do
(w miarę możliwości) aktywności fizycznej, nie męczę się, nie
mam kaszlu i czuję się, jakbym dostała nowe życie.

Przed samymi świętami wróciłam do domu z nadzieją na
powrót do zdrowia, ale na początku stycznia 2014 roku, dostałam informację, że mam natychmiast się stawić do szpitala onkologicznego. Badanie patamormologiczne wykazało
bowiem, że mam bardzo rzadki nowotwór płuc.
Świat mi się zawalił, myślałam że to już koniec. Nie poddałam się jednak. Razem z mężem zaczęliśmy bardzo intensywnie działać. Wiele wyjazdów, mnóstwo maili do najlepszych
specjalistów itd. W końcu trafiliśmy do szpitala w Olsztynie,
gdzie zajęła się mną bardzo dobra Pani doktor onkolog,
która zasugerowała nam spotkanie z Panem profesorem
Rafałem Dziadziuszko. W tym samym czasie otrzymałam
wynik badania molekularnego, który wykazał, że w genie
ALK mam rearanżację 74%, co daje mi szansę na przeżycie
po zastosowaniu leczenia celowanego. Niestety, po wizycie
u Pana profesora Dziadziuszko, okazało się, że ta nowoczesna terapia stosowana już w Europie i na świecie, jest bardzo
droga, a w Polsce nie jest jeszcze refundowana, ale być może
sytuacja się zmieni w czerwcu 2014.

Jestem bezgranicznie wdzięczna profesorowi Dziadziuszko, który jest wspaniałym lekarzem i człowiekiem. Bardzo
mi pomógł, a leczenie, które prowadzi jest naprawdę skuteczne, dzięki niemu wróciłam do normalnego życia. Xalkori
naprawdę przywrócił mnie do życia i mam nadzieję, że coś
w końcu się zmieni w naszym kraju i ten lek będzie refundowany. Zakupienie go z własnych środków i przeprowadzenie całej terapii byłoby trudne dla nawet najzamożniejszych
osób, ponieważ jego cena jest bardzo wysoka. Mam nadzieję, że będę mogła dalej kontynuować leczenie tym lekiem,
który jest dla mnie jedyną szansą na życie.
Wiem, że nie będzie to łatwe, aby Xalkori został zrefundowany, ale gdyby to się udało, będę bardzo szczęśliwa, tak
jak inne osoby z diagnozą tej rzadkiej odmiany nowotworu
płuc. W Polsce chorych z niedrobno komórkowym rakiem
płuc ALK-dodatnim jest niewiele i choć terapia ratująca
nasze życie jest droga i podobno ekonomicznie nieuzasadniona, to wierzę, że w kasie Państwa znajdą się dla nas
środki i zostanie w końcu otworzona szufladka z napisem
SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA Z CHORYMI.

Nie mogłam tak długo czekać. Rozpoczęłam standardowe
leczenie w Olsztynie, gdzie dostałam 6 cykli chemioterapii.
To było dla mnie straszne, z każdą chemią czułam się coraz
gorzej, nie chciało mi się żyć. Jak już trochę lepiej się poczułam, to z kolejną chemią przychodził następny cios i znowu
miałam głowę pełną czarnych myśli i dni kiepskiego samopoczucia. Jakoś to przeżyłam. W maju zakończyłam chemioterapię i liczyłam na to, że być może Pan profesor Dzia21
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HISTORIA BASI
O mojej chorobie dowiedziałam się zupełnie przypadkiem.
W firmie dostałam, jak co 3 lata, skierowanie na badania
okresowe. Było to w czerwcu 2012 roku. Zrobiłam je szybko, ponieważ nie lubię zostawiać spraw na później. Na
drugi dzień byłam już w przychodni. Spokojnie odebrałam wyniki, myśląc – Nic mi nie dolega, na pewno jestem
zdrowa. Tymczasem na opisie prześwietlenia płuc pojawiła
się niepokojąca informacja o zmianie w klatce piersiowej.
Kiedy zapytałam, co to może oznaczać, pielęgniarka odpowiedziała – Wszystko i nic.
Wtedy zaczęłam działać. Wizyta u lekarza rodzinnego, potem u specjalisty, który skierował mnie do szpitala w Olsztynie. Kilka dni później już leżałam na oddziale, gdzie
w ciągu tygodnia przeprowadzono badania, które nie dały
konkretnej odpowiedzi co do diagnozy. W czasie kolejnego pobytu w szpitalu, wykonano mi mediastinoskopię.
W sierpniu dowiedziałam się o diagnozie. Lekarze raczej
byli spokojni – nie podejrzewali, że to złośliwy nowotwór,
ale ja miałam od początku dziwne przeczucie. Od września zaczęłam radykalne leczenie: 3 chemie i radioterapia.
Efekty leczenia połowiczne – niby efekt był, ale niezadowalający.
Przez 9 miesięcy był spokój. Potem zaczął boleć mnie kręgosłup. Wyczułam również powiększony węzeł na szyi. Badanie PET pokazało przerzuty do kości i węzłów. Wtedy
pomyślałam, że to już koniec. W celu zmniejszenia dolegliwości związanych z kręgosłupem zostałam skierowana na
radioterapię paliatywną. Naświetlanie pomogło, ale tylko
na kręgosłup. Ból kości w okolicach miednicy nie minął.

wa. Terapia dała natychmiastowe efekty, minęły wszystkie
odczuwane dolegliwości. Bóle kości przestałam odczuwać
w ciągu 2 tygodni. Czułam ogromną radość.

Nadal szukaliśmy z mężem pomocy. Od lekarza prowadzącego dostałam informację o profesorze Jassemie
z Gdańska, który polecił nam profesora Rafała Dziadziuszko. Już na pierwszym spotkaniu okazało się, że profesor
Dziadziuszko, to życzliwy i ciepły człowiek, a ja poczułam,
że trafiłam w dobre ręce. Po przeprowadzeniu wywiadu
Profesor powiedział, że podejrzewa niedrobnokomórkowego raka płuc z dodatnią mutacją w genie ALK. Oczywiście wcześniej próbki węzłów badane były też pod kątem
mutacji w tym genie, ale wszystkie wyniki były negatywne.
Profesor Dziadziuszko wiedziony ogromną wiedzą i doświadczeniem, mimo wszystko skierował mnie na oddział
w Gdańsku, gdzie lekarze po spuszczeniu płynu z jamy
opłucnej, pobrali fragment kolejnego węzła do badania
pod kątem obecności mutacji. Próbka została wysłana do
zbadania do niemieckiego laboratorium (oczywiście dzięki
Profesorowi). W oczekiwaniu na wynik z Niemiec przyjęłam jeszcze 3 kursy chemii w szpitalu w Elblągu.

Po kolejnym badaniu tomografem (pierwsze badanie
mózgowia) okazało się, że mam zmiany w głowie, które
prawdopodobnie pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem
leczenia u profesora Dziadziuszko. Musiałam rozpocząć
napromienianie. Obecnie jestem już po radioterapii mózgowia, nie mam włosów i z powodu bardzo złego samopoczucia muszę brać sterydy. W tej chwili trochę dokuczają mi skutki uboczne ich przyjmowania.
Z chorobą nie mogę się pogodzić i pewnie nigdy się nie
pogodzę. Przez cały czas biorę leki, które poprawiają
moje samopoczucie psychiczne. Nie znalazła się również
fachowa osoba – psycholog, która w profesjonalny sposób pomogłaby mi w rozwiązaniu problemów psychicznych, mimo że próbowałam szukać pomocy. Choć nie jest
to łatwe, chorobę utrzymuję w tajemnicy. Wiedzą o niej
tylko moi najbliżsi: mama, siostra, mąż i dosłownie troje
przyjaciół. Dzieci też nie obciążam chorobą, nie chcę żeby
się martwiły, chociaż czasami coś podejrzewają i wypytują, a ja odpowiadam wymijająco. Mąż i siostra są jak moje
anioły, bez których nie dałabym rady. No i dzieci 8-letnie
bliźnięta, dla których chcę być jak najdłużej.

W sierpniu 2013 roku otrzymaliśmy wynik z Niemiec – pozytywny. Od profesora Dziadziuszko dowiedzieliśmy się, że
dzięki temu jest możliwość terapii inhibitorem ALK. Profesor obiecał pomóc w jej przeprowadzeniu i dotrzymał sło22
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Podsumowanie
Przedstawiony Państwu Raport powstał z inicjatywy środowiska pacjentów, a więc osób, których problematyka
nowotworów płuca dotyczy w największym, bo bezpośrednim stopniu.
To właśnie środowisko pacjenckie, zwróciło przede wszystkim uwagę na niezwykle małą skuteczność
prowadzonych kampanii społeczno-edukacyjnych związanych z profilaktyką raka płuc. W krajach Europy
Zachodniej takie działania z zakresu profilaktyki pierwotnej prowadzone są przez liczne organizacje
pozarządowe zrzeszające pacjentów, chociaż ich finansowanie pochodzi w znacznej mierze ze środków
publicznych. W Polsce, kraju ponad 37 milionów obywateli, w tym prawie 10 milionów palaczy tytoniu,
organizacje pozarządowe, które działają w ochronie zdrowia muszą samodzielnie finansować podobne
kampanie, a środki budżetu państwa przeznaczane na ten cel są źle dystrybuowane. Stąd skuteczność
kampanii anty-nikotynowych jest mierna.
To właśnie środowisko pacjentów podejmuje inicjatywy, które mają za zadanie zwrócenie uwagi na wciąż
istniejące i nasilające się problemy diagnostyki, standardów leczenia i opieki nad osobami, które chorują
na raka płuca. Ograniczenia profilaktyki wtórnej, brak spójności w prowadzeniu badaniach przesiewowych
wraz z niską skutecznością kampanii anty-nikotynowych, są przyczyną powolnego wzrostu zachorowań na
raka płuc.
To właśnie sami pacjenci oraz ich przedstawiciele stanowią niewyczerpane źródło nowych pomysłów, które,
gdy wdrożone – mogą skutecznie obniżyć statystki raka płuc w Polsce. Naszym celem jest kontynuacja
współpracy z najwybitniejszymi polskimi specjalistami – ekspertami w dziedzinie onkologii, patomorfologii,
psychologii, ekonomii systemu opieki zdrowotnej; współpracy, w wyniku której możliwa będzie poprawa
obecnej sytuacji polskich pacjentów zmagających się z tą jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych
naszych czasów.
Kluczem do realizacji tego zamierzenia, jest oprócz współpracy, rzetelna, ciągle aktualizowana wiedza
o najnowszych doniesieniach naukowych ze świata współczesnej medycyny, a następnie implementacja
wypracowanych rozwiązań w naszym kraju. Chcielibyśmy, aby przedstawiony Raport stanowił podstawę
dyskusji – we wszystkich środowiskach: naukowym, decydentów, lekarzy, pacjentów – nad usprawnieniem
systemu opieki onkologicznej oraz wprowadzeniem najwyższych, nowoczesnych europejskich standardów
diagnostyki oraz leczenia onkologicznego raka płuca w Polsce, co przełoży się w przyszłości na polepszenie
statystyk przeżywalności pacjentów z tym nowotworem.
Zespół Fundacji Wygrajmy Zdrowie
pod kierownictwem Prezesa Szymona Chrostowskiego
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