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Jak strumienie i rośliny, dusze także potrzebują deszczu, ale deszczu innego rodzaju: nadziei,
wiary, sensu istnienia.
Gdy tego brak, wszystko w duszy umiera, choć ciało nadal funkcjonuje.
Paulo Coelho
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Brak leków cytostatycznych
Od kilku miesięcy obserwowane były czasowe braki w zakresie takich leków jak :bleomycyna czy dakarbazyna (DTIC)
oraz metotreksat czy ifosfamid dla leczenia chorych na chłoniaki.
Od początku miesiąca kwietnia braki „dopadły” między innymi takie leki podstawowe w leczeniu chłoniaków
jak:adriamycyna(doksorubicyna),bleomycyna,vepesid(etoposide),ifosfamid,cisplatyna,mitoksantron
dakarbazyna,metotreksat, co powoduje konieczność wypisywania przez lekarzy zapotrzebowań na zakup leku na
ratunek kierowanych do Ministerstwa Zdrowia.
Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc w wielu wywiadach telewizyjnych twierdził, że akceptacja takiego zapotrzebowania
miałaby trwać 24 godziny, gorzej z zakupem. Dla pacjentów zrealizowanie zakupu leku w ciągu kilku dni to
optymistyczna perspektywa, ale w rzeczywistości trwa to dłużej – w przypadku niektórych leków nawet do 3-4 tygodni,
co powoduje odraczanie kontynuacji leczenia lub wdrożenie leczenia.
W dniu 19 kwietnia Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz zapewnił w programie "Fakty po Faktach" iż „leki
onkologiczne są już w drodze do Polski, a ich ilość przekroczy zgłoszone zapotrzebowanie.”
Dodał jednak, że problemy z zagrożeniem dostępności tych środków mogą się w przyszłości powtórzyć, ponieważ ich
producent wciąż boryka się z problemami technologicznymi. Oznacza to, że konieczne będzie zapewnienie innych
źródeł pozyskiwania tych leków. Problemy w dostępności leków dotyczą nie tylko Polski, ale także Europy i USA. Pan
Minister twierdził, iż w takim przypadku - braku dostępności do leków - medycy mogą stosować ich zamienniki lub
zastosować tzw. import docelowy. W tym drugim przypadku chodzi o sprowadzanie leku z zagranicy dla konkretnego
pacjenta na podstawie szczegółowych i zweryfikowanych zaleceń lekarza.
Niestety nie jest to zawsze możliwe – np. w przypadku schematu ABVD ( gdzie braki dotyczą aż trzech leków:
bleomycyny, adriamycyny i dakarbazyny) trzeba byłoby zmienić całkowicie standardowy schemat
postępowania określony z zaleceniach nie tylko polskich onkologów ale również ESMO.
Minister Zdrowia dodał, że w całym kraju prowadzone są obecnie kontrole dostępności leków onkologicznych.
Z perspektywy pacjentów uważamy jednak, że jest to zbyt późno podjęte działanie.
„Ministerstwo Zdrowia już kilka miesięcy temu miało informacje od producenta leków stosowanych w chemioterapii o
problemach z dostępem do nich. Resort nie przygotował jednak odpowiedniej strategii w tym zakresie - ocenił w
jednym z wywiadów Prezes Polskiej Unii Onkologii Pan dr Janusz Meder.
Popieramy Prezesa PUO w stwierdzeniu: „resort powinien na podstawie informacji od NFZ oraz od szpitali
zajmujących się leczeniem onkologicznym oszacować zapotrzebowanie na leki na kilka miesięcy”.
Obawy Pana dr Janusza Medera, iż NFZ sfinansuje tylko koszt leku do limitu wyznaczonego w danej grupie leków a
pozostałą różnicę w cenie będzie musiała pokryć jednostka lecząca (wiele szpitali ma ogromne zadłużenia już teraz)
rozwiewał Pan Minister w "Fakty po Faktach" :NFZ będzie pokrywał pełną cenę leku w imporcie docelowym.
Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz ocenił, że import docelowy nie rozwiąże jednak problemu deficytowych leków
stosowanych w chemioterapii. "Konieczne jest znalezienie innych producentów" - powiedział. "Ceny leków z importu
docelowego będą droższe od tych, które są zapisane w umowach o chemioterapię. Obecnie z przyczyn formalnych bo przecież nie jest to kwestia pieniędzy - NFZ nie może zapłacić za nie szpitalom wyższej ceny" - podkreślił. "Po
przekazaniu przez Ministerstwo Zdrowia informacji o lekach, których brakuje, będzie możliwość zmiany statusu leków
z katalogu, a tym samym pokrywania kosztów wynikających z importu docelowego. Nie mamy także informacji o
wydawanych przez ministerstwo zgodach na import docelowy. O takie dane prosiliśmy już wcześniej. Docierają do
nas tylko informacje z mediów i od niektórych świadczeniodawców" - dodał.
Problem więc pozostanie. Niestety winni są pacjenci, że chorują i lekarze, którzy chcą ich leczyć systemowo
cytostatykami.

Europejski Dzień Praw Pacjenta
18 kwietnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony był Europejski Dzień Praw Pacjenta. Celem tego
święta jest uświadomienie obywatelom UE - pacjentom, ich bliskim oraz pracownikom ochrony zdrowia
fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Europejski Dzień Praw Pacjenta
obchodzony jest w Polsce już po raz szósty.
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Dzień ten ustanowiony został w 2002 roku z inicjatywy organizacji pozarządowej Active Citizenship Network, we
współpracy z 12 innymi organizacjami i instytucjami Unii Europejskiej. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi powstała
Europejska Karta Praw Pacjenta - dokument zawierający 14 fundamentalnych praw, gwarantujących wysoki poziom
ochrony zdrowia oraz zapewniających wysoką jakość usług dostarczanych przez różne systemy ochrony zdrowia w
Europie. Karta została przedstawiona na Drugim Kongresie Organizacji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi z
Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się w listopadzie 2005 r. w Warszawie.
Prawo do profilaktyki
Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom.
Prawo dostępu do opieki medycznej
Każda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostępu do świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy
muszą zagwarantować równy dostęp każdemu bez dyskryminowania na podstawie finansowych zasobów [pacjenta],
miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu dostępu do świadczeń.
Prawo do informacji
Każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do wszelkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia,
świadczeń medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest dostępne dzięki badaniom naukowym i
innowacjom technologicznym.
Prawo do wyrażenia zgody
Każda osoba ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które mogłyby jej umożliwić aktywne uczestniczenie w
decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji jest warunkiem wstępnym dla podjęcia jakichkolwiek
kroków w dziedzinie leczenia, włączając w to również uczestnictwo w badaniach naukowych.
Prawo do wolnego wyboru
Każda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz świadczeniodawców na podstawie rzetelnej
informacji.
Prawo do prywatności i poufności
Każda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym informacji dotyczących jej
stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, a także do ochrony jej prywatności
podczas wykonywania badań diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego
ogółem.
Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta
Każda osoba ma prawo do uzyskania niezbędnego leczenia w krótkim, wcześniej określonym czasie. Prawo to
przysługuje pacjentowi na każdym etapie leczenia.
Prawo o przestrzeganiu norm jakościowych
Każda osoba ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, które powinny być
zrealizowane zgodnie ze szczegółowo określonymi zasadami i normami.
Prawo do bezpieczeństwa
Każda osoba ma prawo do korzystania z prawidłowo świadczonych usług zdrowotnych, nie wyrządzających jej
żadnej krzywdy, wolnych od błędów, zgodnie z dobrą praktyką lekarską, oraz prawo dostępu do świadczeń
zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi normami bezpieczeństwa.
Prawo do innowacji
Każda osoba ma prawo dostępu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie z normami
międzynarodowymi i niezależnie od względów ekonomicznych czy finansowych.
Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
Każda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to możliwe, cierpienia i bólu, niezależnie od stadium
choroby.
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Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
Każda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych do jej osobistych
potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko możliwe.
Prawo do zażaleń
Każda osoba ma prawo do składania zażaleń zawsze, gdy doznała ona jakiegokolwiek uszczerbku oraz prawo do
uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.
Prawo do rekompensaty
Każda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim czasie, jeśli doznała
krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej źle prowadzonym leczeniem.
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Nowogrodzka 62a lok. 315
02-002 Warszawa
kontakt@prawapacjenta.eu
Tel. 0 22-474-15-22
Fax. 0 22-474-15-23
BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
Rzecznik Praw Pacjenta: Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Aleja Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)
Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
połączenia z tel. komórkowych (płatne wg stawek operatora):
(22) 833- 08-85
(22) 635- 59-96
Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

Ważne wydarzenia dotyczące pacjentów:
Prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych Jacek Gugulski o skandalicznej
sytuacji związanej z przerywaniem chemioterapii – mówił 18 kwietnia w programie "Czarno na białym" w
TVN24, a także w „Kawie czy herbacie w TVP1 19 kwietnia 2012.

Dnia 26 kwietnia w Warszawie obradowało Forum Organizacji Pacjentów
Onkologicznych, RAK – PRIORYTET PUBLICZNY? zorganizowane pod patronatem Instytutu Spraw
Publicznych przez Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Program Forum, ułożony
przez 11 najbardziej aktywnych organizacji, dotyczył najważniejszych problemów z jakimi borykają się
pacjenci z chorobami nowotworowymi. Organizatorzy Forum swoje postulaty poprawy sytuacji w opiece
onkologicznej prześlą do Ministra Zdrowia, Komisji Zdrowia sejmowej i senackiej oraz do Prezydenta RP.
Organizacje pacjentów onkologicznych reprezentują grupę 450.000 chorych żyjących z tą diagnozą.
Co roku notuje się ok. 159.000 nowych zachorowań i 93.000 zgonów z powodu chorób onkologicznych.
Choroby nowotworowe już stają się pierwszą przyczyną zgonów w Europie, w Polsce są pierwszym
powodem przedwczesnej śmierci przed 65 rokiem życia. Liczba zachorowań rośnie w tempie ok. 2%
rocznie.
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Akademia Dobrych Praktyk
Reprezentanci Organizacji Pacjentów (w tym Naszego Stowarzyszenia) obecni byli na warsztatach w
ramach Akademii Dobrych Praktyk w Warszawie w dniach 26-28 kwietnia. Wykłady i dyskusje dotyczyły
m.in. marketingu w organizacjach pozarządowych, odmienności leków biologicznych, prawa
farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej, a także wybranych form wsparcia psychologicznego w
organizacjach pacjentów.
W dniu 26 kwietnia 2012 – Wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych –
Krystyna Wechmann omówiła marketing internetowy w organizacjach pozarządowych.
W dniu 27 kwietnia uczestnicy wysłuchali interesujących wykładów:
-Odmienność leków biologicznych
-Prawo farmaceutyczne, Ustawa refundacyjna
-Wybrane formy wsparcia psychologicznego w organizacjach pacjentów

Zachęcamy do częstych odwiedzin strony Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów
Onkologicznych: http://www.pkopo.pl/

Interesujące Was informacje o lekach:
Lenalidomide
Revlimid 5 mg kapsułki twarde
Revlimid 10 mg kapsułki twarde
Revlimid 15 mg kapsułki twarde
Revlimid 25 mg kapsułki twarde
Dopuszczony w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Szwajcarii do stosowania w ramach terapii skojarzonej z
deksametazonem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano wcześniej standardowe leczenie(co
najmniej jeden schemat leczenia). Lenalidomid jest ponadto dopuszczony w Stanach Zjednoczonych od końca 2005
roku do stosowania u wymagających transfuzji pacjentów z zespołem mielodysplastycznym niskiego lub
umiarkowanego ryzyka (1 klasa ryzyka) z jednoczesną delecją 5q oraz z lub bez dodatkowych nieprawidłowości
cytogenetycznych.
Revlimid należy do grupy leków immunomodulujących . Są to związki farmaceutyczne, które mogą wpływać na
działanie układu odpornościowego. To pochodne talidomidu o podobnej lub wyższej skuteczności i wyraźnie
mniejszych działaniach ubocznych.
Mechanizm działania lenalidomidu nie został jeszcze w pełni wyjaśniony. Wiadomo jednak, że miejsc, na które działa
ten związek, jest w organizmie wiele. Właściwości immunomodulujące i antyangiogenetyczne tego związku wiążą się
z hamowaniem uwalniania mediatorów stanu zapalnego i nasilaniem produkcji substancji o działaniu
przeciwzapalnym. Zahamowaniu ulega tworzenie nowych naczyń krwionośnych w obrębie guza, na skutek czego
dochodzi do gorszego zaopatrzenia komórek nowotworowych w substancje odżywcze.
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Lenalidomid wpływa także bezpośrednio niekorzystnie na komórki nowotworowe, gdyż hamuje ich wzrost. Umożliwia
zatem przywrócenie równowagi procesów przemiany materii, która ulega zaburzeniu w różnych okolicach ciała.
Revlimid może powodować jak każdy lek działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana następująco:
Bardzo często: Występuje u więcej niż 1 pacjenta na 10
Często: Występuje u 1 do 10 pacjentów na 100
Niezbyt często: Występuje u 1 do 10 pacjentów na 1 000
Rzadko: Występuje u 1 do 10 pacjentów na 10 000
Nieznana: Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
Przyjmowanie Lenalidomidu prowadzi często do przejściowych zmian w morfologii krwi: może dojść do obniżenia
poziomu płytek krwi (trombocytopenii), jak również liczby leukocytów (neutropenii). W zależności od wyników badania
krwi może okazać się niezbędne przerwanie terapii lub zmniejszenie dawki leku. Niektórzy pacjenci wymagają
włączenia czynników wzrostu i/lub transfuzji(przetoczeń) krwi (w tym koncentratów krwinek czerwonych i płytek krwi)
U pacjentów ze szpiczakiem mnogim, skojarzone leczenie lenalidomidem i deksametazonem jest związane ze
zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (głównie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej)
oraz choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic (głównie zawału mięśnia sercowego oraz epizodów naczyniowomózgowych).Lekarz może zalecić profilaktyczne stosowanie leków zapobiegających zakrzepicy żylnej czy
zatorowości płucnej.
Bardzo częste działania niepożądane
*Zaparcie, biegunka, nudności, wysypki, wymioty, skurcze mięśni, bóle mięśni, ból kości, męczliwość,
uogólnione obrzęki, włączając w to obrzęki kończyn
*Grypa i objawy grypopodobne, włączając gorączkę, ból mięśni, ból głowy i dreszcze
*Drętwienie, uczucie mrowienia lub pieczenia skóry, bóle rąk lub stóp, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia smaku
*Zmniejszenie apetytu, małe stężenie potasu we krwi
*Ból nóg (który może być objawem zakrzepicy), ból w klatce piersiowej lub duszność (które mogą być objawem
skrzeplin krwi w płucach)
*Zakażenie płuc i górnego układu oddechowego, duszność, krwawienie z nosa
*Zamazane widzenie
*Ból głowy.
Częste działania niepożądane
* Ból w klatce piersiowej
* Trudności w oddychaniu
* Wszystkie rodzaje zakażeń
* Zakażenie zatok, szczególnie nosowych
* Krwawienie z dziąseł, żołądka lub jelit, „siniaki”
* Wahania ciśnienia krwi, wolny, szybki lub nieregularny rytm pracy serca
* Wzmożona pigmentacja skóry
* Wykwity skórne, pękanie, łuszczenie się skóry
* Pokrzywka, świąd, suchość skóry, wzmożona potliwość, odwodnienie
* Stan zapalny jamy ustnej z bólem, suchość w ustach, trudności w przełykaniu
* Ból brzucha
* Wydalanie znacznie większej lub znacznie mniejszej ilości moczu niż prawidłowo (co może być objawem

niewydolności nerek), oddawanie moczu z krwią
*Duszność, zwłaszcza w pozycji leżącej (co może być objawem niewydolności serca)
*Trudności z wzwodem
*Ból w klatce piersiowej rozchodzący się do ramion, szyi, szczęki, pleców lub żołądka, uczucie pocenia się
oraz braku tchu, złe samopoczucie lub wymioty (które to objawy mogą być objawami ataku serca/zawału
mięśnia sercowego)
* Udar, omdlenia
* Słabość mięśni
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* Obrzęki stawów
* Zmiany stężenia hormonu tarczycy, małe stężenie wapnia, potasu i magnezu we krwi
* Depresja
* Zaćma
* Osłabienie widzenia
* Głuchota
* Nieprawidłowe wyniki badań wątroby
* Zaburzenia równowagi, trudności w poruszaniu się
* Szumy uszne (dzwonienie w uszach)
Niezbyt częste działania niepożądane
*Krwawienie wewnątrz czaszki
*Problemy z krążeniem
*Utrata widzenia
* Utrata libido (popędu płciowego)
*Wydalanie dużych ilości moczu, z towarzyszącym bólem kości i osłabieniem, co może być objawem
zespołu Fanconiego (choroba nerek)
* Zapalenie okrężnicy oraz zapalenie kątnicy (zapalenie jelita grubego), których objawami mogą być: ból
brzucha, wzdęcia oraz biegunka
*Martwica kanalików nerkowych (rodzaj zaburzenia czynności nerek), która może objawiać się produkcją
znacznie większej lub znacznie mniejszej niż zwykle ilości moczu
* Odbarwienie skóry, wrażliwość na światło słoneczne
* Niektóre rodzaje guzów skóry
* Nadwrażliwość/obrzęk naczynioworuchowy (rodzaj reakcji alergicznej, który może manifestować się przez
pokrzywkę, wysypki, obrzęk oczu, ust lub twarzy, trudności w oddychaniu lub świąd)
Rzadkie działania niepożądane
*Ciężkie reakcje alergiczne mogące zaczynać się jako wysypka w jednym miejscu, ulegające rozszerzeniu
na obszar całego ciała i przebiegające z nadmierną utratą naskórka
*Zespół lizy guza – powikłania przemiany materii, które mogą wystąpić w trakcie leczenia nowotworu, jak
również czasami bez leczenia. Powikłania te spowodowane są przez produkty rozpadu obumierających
komórek nowotworowych i mogą obejmować: zmiany w składzie chemicznym krwi; duże stężenia potasu,
fosforu, kwasu moczowego, oraz małe stężenie wapnia prowadzące w konsekwencji do zaburzeń
czynności nerek, rytmu serca, wystąpienia drgawek, a czasem śmierci
Działania niepożądane, których częstość nie jest znana
*Nagły lub łagodny, ale nasilający się ból w górnej części brzucha i (lub) pleców, trwający przez kilka dni,
najczęściej z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, gorączką oraz nagłym przyspieszeniem tętna –
objawy te mogą wystąpić w związku z zapaleniem trzustki.
*Świszczący oddech, duszność lub suchy kaszel, których przyczyną może być zapalenie tkanki płuc.
Lenalidomid jest wydalany głównie przez nerki. Z tego względu należy zachować ostrożność podczas doboru dawki i
wskazane jest kontrolowanie czynności nerek u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne
Niezbyt często: Nieprawidłowości chromosomalne
Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)
Niezbyt często: Rak podstawnokomórkowy, glejak wielopostaciowy
Jeśli wystąpi którykolwiek z objawów ubocznych i niepożądanych, należy pilnie skontaktować się z lekarzem.

Opracowano na podstawie danych

ulotka dla pacjenta firmy
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Postać: 50 mg fiolka jednorazowego użytku
Vedotin Brentuximab (dawniej znany, jako SGN-35) obecnie ADC to połączenie
przeciwciała monoklonalnego CD30 z monomethyl auristatin E (MMAE) opatentowana
technologia przez Seattle Genetics. Vedotin Brentuximab ma przybliżoną masę
cząsteczkową 153 kDa.

Działanie ADC polega na wiązaniu do CD30 a MMAE zakłóca sieć mikrotubul w komórce chłoniaka
powodując zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozy dając w konsekwencji śmierć komórek.

ADCETRIS został zatwierdzony przez US Food and Drug Administration (FDA) w sierpniu 2011 roku
w nawrotach chłoniaka Hodgkina (HL) i do leczenia systemowego anaplastycznego chłoniaka z
dużych limfocytów( sALCL).

ADCETRIS jest wskazany w leczeniu:
*Chłoniak Hodgkina (HL) po niepowodzeniu autologicznego przeszczepu komórek macierzystych
(ASCT) lub po niepowodzeniu, co najmniej 2 linii leczenia wielolekowego systemowego
(polichemioterapii) u pacjentów na HL, którzy nie są kandydatami ASCT
*Leczenie systemowe chłoniaka anaplastycznego z dużych limfocytów po niepowodzeniach, co
najmniej 1 linii chemioterapii wielolekowej.
Wskazania te oparte są na wykazanych odsetkach odpowiedzi potwierdzonych w badaniach
klinicznych.

DAWKOWANIE
Zalecana dawka wynosi 1,8 mg / kg we wlewie dożylnym trwającym 30 minut, co 3 tygodnie.
Leczenie kontynuuje się do maksymalnie 16 cykli, lub do progresji choroby, lub do
wystąpienia toksyczności niemożliwej do przyjęcia do lekarza i pacjenta.
Reakcje w trakcie wlewu dożylnego pod postacią wstrząsu anafilaktycznego obligują do
monitorowania (pomiary ciśnienia krwi, tętna, temperatury) i nadzoru medycznego przez okres 30
minut oraz w kolejnej godzinie po zastosowaniu leku.Jednoczesne stosowanie ADCETRIS i
bleomycyna jest przeciwwskazane ze względu na występującą toksyczność płucną. Potwierdzono to
w badaniu klinicznym. W grupie pacjentów, u których zastosowano ADC łącznie z ABVD
(adriamycyna, bleomycyna, winblastyna, dakarbazyna) wykazano w stosunku do historycznej grupy
chorych leczonych według schematu ABVD wyższą toksyczność płucną. W badaniach radiologicznych
klatki piersiowej oraz w tomografii komputerowej klatki piersiowej u pacjentów w grupie ADC+ABVD
stwierdzano śródmiąższowe nacieki i / lub zapalenie tkanki płucnej. Objawy kliniczne: kaszel i
duszność. Większość pacjentów odpowiedziała na zastosowane kortykosterydy.

Działania niepożądane:
Najczęstsze działania niepożądane (≥ 20%) są: neutropenia, obwodowa, neuropatia czuciowa,
neutropenia, zmęczenie, nudności, niedokrwistość, infekcje górnych dróg oddechowych, biegunka,
gorączka, wysypka, trombocytopenia, kaszel i wymioty( na podstawie dwóch badań II fazy
zastosowania ADCETRIS w monoterapii).
Neuropatia obwodowa w postaci najczęściej występującej neuropatii czuciowej powinna być
monitorowana przez lekarza prowadzącego, celem modyfikacji dawki zastosowanej ( możliwe
zmniejszenie dawki skutecznej w takich przypadkach do 1,2 mg/kg) .Koniecznie należy zwrócić uwagę
między innymi na: przeczulice, parestezje, złe samopoczucie, uczucie pieczenia, ból neuropatyczny
lub osłabienie czucia.
Ze względu na występujące neutropenie konieczne jest monitorowanie i wykonywanie pełnej analizy
morfologii przed każdą dawką ADCETRIS.Przy neutropeni w stopniu 3 i 4 zalecane jest przerwanie
leczenia, opóźnienie podania kolejnej dawki, rozważenie włączenia czynników wzrostu.
Zespół lizy guza
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML).Innymi czynnikami sprzyjającymi
wystąpieniu tego niebezpiecznego ciężkiego działania niepożądanego są wcześniejsze terapie
chłoniaka, które powodują immunosupresje. Przy napadowych objawach zaburzeń neurologicznych
konieczne jest wykonanie badania rezonansu magnetycznego (MRI), nakłucia lędźwiowego,
ewentualnej biopsji mózgu z konsultacjami neurologa i neurochirurga. Przy tym konieczne jest
natychmiastowe przerwanie leczenia ADCETRIS.
Zespół Stevensa-Johnsona: przerwać natychmiast podawanie ADC i wdrożyć odpowiednie leczenie.
Nie należy stosować ADCETRIS w ciąży z powodu teratogennego działania na płód. Należy wdrożyć
antykoncepcję w trakcie leczenia zarówno kobiet, jak i mężczyzn

Badania przeprowadzone z zastosowaniem ADCETRIS

1.Grupa 102 pacjentów w wieku 15-77 lat (mediana 31 lat) na chłoniaka Hodgkina(HL) z
nawrotem
choroby
po
autoprzeszczepie
badanie
wieloośrodkowe
II
fazy.
Większość stanowiły kobiety(53%) rasy białej(87%), średnio po 5 liniach uprzedniego
leczenia, Dawka początkowa leku 1,8mg/kg dożylnie podawana w monoterapii, co 3
tygodnie.
Mediana czasu trwania leczenia 27 tygodni (zakres 3-56 tygodni).
Najczęstsze działania niepożądane (≥ 20%):neutropenia, neuropatia obwodowa czuciowa,
zmęczenie, zakażenie górnych dróg oddechowych, nudności, biegunka, anemia, gorączka,
trombocytopenia, wysypka, bóle brzucha, kaszel i wymioty.
Skuteczność leczenia oceniono w analizie: całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) całkowita
remisja(CR), częściowa remisja(PR) i czas trwania odpowiedzi.
Wyniki(mediana):ORR(73%),czas trwania 6,7 miesiąca CR(32%),mediana czasu trwania
odpowiedzi 20,5 miesiąca.PR(40%),czas trwania 3,5 miesiąca.
2.Grupa 58 pacjentów na nawrotowego i opornego chłoniaka anaplastycznego z dużych
komórek (sALCL)po wcześniejszym leczeniu,badanie II fazy wieloośrodkowe.
Wiek pacjentów 14-76 lat (mediana 52 lata);większość stanowili mężczyźni (57%),rasa
biała(83%).Mediana otrzymanych dotychczas linii leczenia-2, 26% chorych było po
autologicznym przeszczepie szpiku.50% chorych było z nawrotem choroby i 50% z
pierwotną opornością na wcześniejsze leczenie.72% stanowili pacjenci z anaplastycznym
chłoniakiem ALK(-).Dawka zalecana początkowa 1.8mg/kg dożylnie wlew 30 minut co 3
tygodnie.
Mediana czasu trwania leczenia 24 tygodnie(zakres 3-56 tygodni).
Najczęstsze działania niepożądane (≥ 20%):neutropenia, niedokrwistość, obwodowa
neuropatia czuciowa, zmęczenie, nudności, gorączka, wysypka, biegunka i ból.
Oceny skuteczności obejmowały całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) ,całkowitą remisję
([CR),częściową remisję (PR) i czas trwania odpowiedzi.
Wyniki:ORR 86%,mediana czasu trwania 12.6 miesiąca,CR 57% ,mediana czasu trwania
13.2 miesiąca,PR 29%,mediana czasu trwania 2.1 miesiąca
Wprowadzanie leku na rynek :Seattle Genetics (rynek USA i Kanada) i Millennium
Pharmaceuticals, Inc., The Takeda Oncology Company (pozostałe kraje).

Prowadzone badania:
Phase III trial for patients at high risk of residual Hodgkin lymphoma following autologous stem cell
transplant (ASCT)(the AETHERA trial)- SGN35-005
Phase II trial for patients with relapsed or refractory CD30-positive non-Hodgkin lymphomas (including
diffuse large B-cell lymphoma, peripheral T-cell lymphoma)
Phase II trial for patients with CD30-positive non-lymphoma malignancies(, including mulitple
myeloma, leukemia and solid tumors)
Phase II trial for retreatment of patients who previously participated in a brentuximab vedotin study
(SGN 010)
Phase I trial in combination with chemotherapy for front-line treatment of Hodgkin lymphoma
Phase I trial in combination with chemotherapy for front-line treatment of CD30-positive mature T-cell
malignancies description
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Wspomnienie
19 kwietnia 1962 roku urodził się Arthur Masny. Obchodziłby 50 urodziny.
Są ludzie koniecznie potrzebni, bez których radość staje się goryczą,
Bez których słońce ocieka czerwienią, śmiertelnej tęsknoty,
Bez których godziny są jak ślepe ptaki z gniazd wyrzucone
W nieskończoną ciemność, wlokące skrzydła jak tragiczny ciężar
Są ludzie, po których miejsca krzyczą
ks. W. Buryła
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Biuro : ul. Foksal 3/5 pok. 33 00 - 366 Warszawa Dom Dziennikarza
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