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Informacje o raporcie
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o to pierwsze tak szczegółowe opracowanie, w którym 

przedstawiono najnowsze zasady diagnostyki i leczenia PBL 

oraz porównano sytuację chorych na przewleką białaczkę 

limfocytową w Polsce z chorymi z innych krajów europejskich,

o został opracowany przez HealthQuest w partnerstwie 

z ekspertami i organizacjami pacjenckimi reprezentującymi 

chorych na nowotwory krwi: Konsylium Pacjentów 

z Nowotworami Krwi, Fundację Razem w Chorobie, przy 

wsparciu firmy Janssen. Patronat merytoryczny nad 

publikacją objęła również Polska Unia Onkologii,

o jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej „Życie mamy 

we krwi”, zainicjowanej przez Fundację Razem w Chorobie, 

Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi oraz Fundację 

Alivia, przy wsparciu firmy Janssen.

Raport „Biała Księga – PBL”:



„Biała Księga PBL jest unikalnym opracowaniem dotyczącym
sytuacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w Polsce.
(...) Uważam, że przedstawiona analiza będzie dobrym narzędziem
umożliwiającym poprawienie dostępności do optymalnego
leczenia dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”.
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prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej,Uniwersytet Medyczny w Lublinie

„Bestseller hematoonkologiczny. Biała księga PBL to analityczne
opracowanie, wyznaczające aktualny i niezbędny wzorzec kliniki

i terapii dla chorych oraz wektor koniecznych dla nich zmian
w polskich realiach”.

lek. med.Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
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prof. dr hab.Iwona Hus, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

„Należy podkreślić, że Biała Księga PBL jest pierwszym tego typu

opracowaniem z zakresu hematoonkologii. Dotyczy najczęstszej białaczki 

występującej u osób dorosłych i przedstawia aktualne zasady diagnostyki 

i leczenia PBL oraz sytuację chorych w Polsce na tle innych krajów 

europejskich, pokazując istotną potrzebę zmian,dzięki którym możliwe 

będzie zbliżenie wyników leczenia polskich pacjentów do tych uzyskiwanych 

w Europie. Z całą pewnością bardzo wartościowa i potrzebna pozycja”.



Fakty 
o chorobie
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fakty o chorobie
charakterystyka PBL

08

o jest rodzajem nowotworu, w którym dochodzi 

do niekontrolowanego namnażania i gromadzenia 

dojrzałych limfocytów we krwi i szpiku, a z czasem 

również w węzłach chłonnych, śledzionie i wątrobie 

o przyczyny przewlekłej białaczki limfocytowej nie są znane

o obserwuje się częstsze występowanie choroby rodzinnie, 

co może świadczyć o pewnych predyspozycjach 

genetycznych do wystąpienia tej choroby

Przewlekła białaczka limfocytowa:



fakty o chorobie
przewlekła białaczka limfocytowa:
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najczęściej rozpoznawany 

rodzaj białaczki u dorosłych 

stanowi blisko 25-30% wszystkich białaczek

nowotwór krwi osób starszych

ok. 70% przypadków dotyczy osób powyżej 65 lat

stanowi 1,4% wśród wszystkich nowych 

zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce 

dane z 2013 r.

w Polsce na PBL choruje ok. 16,7 tys. osób

rocznie diagnozowana jest u 1,9 tys osób



fakty o chorobie
przebieg PBL
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Przewlekła białaczka 

limfocytowa to nowotwór 

krwi bardzo zróżnicowany:

o u 30% choroba przebiega 

w sposób łagodny

o 10-15% to chorzy z agresywnym 

przebiegiem PBL:

o delecją 17p lub mutacją TP53

o szybkim nawrotem choroby 

<24 mies, po intensywnym 

leczeniu immunochemioterapią

o opornością na leczenie jednym 

z chemioterapeutyków



fakty o chorobie
agresywny przebieg choroby – del 17p
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Z klinicznego punktu widzenia najistotniejszą 

zmianą genetyczną przewlekłej białaczki 

limfocytowej jest delecja krótkiego ramienia 

chromosomu 17 (del17p), która powoduje:

o szybszą progresję choroby

o skrócenie czasu przeżycia

o oporność na leczenie 

chemioterapeutykami, 

których mechanizm działania 

jest zależny od prawidłowego 

funkcjonowania tego genu



fakty o chorobie
objawy
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o 30% chorych w chwili rozpoznania 

nie odczuwa żadnych objawów

o PBL najczęściej diagnozowana 

jest przypadkowo, na podstawie 

nieprawidłowości w obrazie krwi

o u pozostałych chorych objawy mogą 

być różne i niespecyficzne, zależnie 

od stopnia zaawansowania choroby
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fakty o chorobie
najczęstsze objawy PBL



Sylwetka 
pacjenta
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sylwetka pacjenta
zachorowalność
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PBL to nowotwór 

krwi osób starszych
ok. 70% chorych to osoby powyżej 65 r.ż.

1,5 - 2 razy częściej 

występuje u mężczyzn 

kobiety:

o rozpoznanie, średnio 66 lat

o zapadalność 3.9/100 tys. rocznie

mężczyźni:

o rozpoznanie, średnio 63 lata

o zapadalność 6.9/100 tys. rocznie



sylwetka pacjenta
rokowanie
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u 30% chorych, PBL 

ma łagodny przebieg,

z czasem przeżycia 10-20 lat

ok. 7 lat – średnie 

przeżycie chorego na PBL

< 3 lata – średnie przeżycie 

chorego, u którego występują 

wysokie czynniki ryzyka PBL 



sylwetka pacjenta
rokowanie – czynniki wysokiego ryzyka PBL
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rokowanie PBL jest mniej 

korzystne w przypadku 

wystąpienia czynników 

wysokiego ryzyka:

o obecności określonych mutacji genetycznych 

(del 17p, TP53)

o szybkiego nawrotu choroby

o słabej odpowiedź na leczenia anlogami puryn



sylwetka pacjenta
rokowanie – Polska vs Europa
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Region Europy 

Środkowo –

Wschodniej 

Polska Europa

W Polsce odsetek chorych na przewlekłą białaczkę

limfocytową, przeżywających 5 lat od momentu diagnozy, 

jest jednym z najniższych w Europie, a nawet w Europie 

Środkowej i Wschodniej.

53% 71%58%

Europa

Średni odsetek 5-letnich przeżyć u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w poszczególnych krajach Europy w latach 2000 – 2007 na podstawie wyników badania EUROCARE-5
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standardy leczenia i diagnostyka
ścieżka diagnostyczna 

chorzy na PBL najczęściej 

diagnozowani są przypadkowo 

na podstawie nieprawidłowości 

w obrazie krwi

na podstawie wyników lekarz 

POZ kieruje chorego do poradni 

hematologicznej / szpitala

lekarz hematolog na podstawie 

dodatkowych badań stawia 

ostateczną diagnozę



standardy leczenia i diagnostyka
cel terapeutyczny
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wybór schematu leczenia 

rozważany jest w zależności 

od sprawności fizycznej 

chorego i jego ogólnego 

stanu zdrowia

w podjęciu decyzji o leczeniu 

chorego z nawrotem PBL 

powinny być brane pod uwagę 

także uwarunkowania genetyczne 

– tj. obecność mutacji najgorzej 

rokującej dla pacjentów 

(del17p i mutacji TP53).
najnowsze wytyczne Europejskiego 

Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) 



standardy leczenia i diagnostyka
metody leczenia
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watch and wait – monitorowanie, bez podjęcia leczenia
zazwyczaj nowo zdiagnozowani pacjenci we wczesnych stadiach 

zaawansowania choroby bez objawów klinicznych

chemioterapia w połączeniu z immunoterapią 
obecnie standard leczenia w większości chorych na PBL, indywidualizacja terapii 

zależnie od stanu klinicznego, chorób współistniejących oraz wyników badań dodatkowych

innowacyjne leczenie celowane
w przypadku chorych na PBL wysokiego ryzyka

allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych 
najczęściej w przypadku osób młodych w dobrym stanie ogólnym



standardy leczenia i diagnostyka
etapy rozwoju leków stosowanych w PBL
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o leczenie przewlekłej 

białaczki limfocytowej 

ewoluowało w ciągu

ostatnich dziesięcioleci



standardy leczenia i diagnostyka
terapie przełomowe w leczeniu PBL
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ofatumumab

17 kwietnia 2014

11 stycznia 2013 idelalizyb

23 lipca 2014

Od 2013 roku zarejestrowano pięć innowacyjnych leków przeznaczonych

dla chorych na PBL o najgorszym rokowaniu 

13 listopada 2013 

/ 28 lipca 2014

27 kwietnia 2015

wenetoklaks

ibrutynib

Data rejestracji przez FDA leku jako terapii przełomowej w leczeniu PBL

obinutuzumab
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standardy leczenia i diagnostyka
terapie przełomowe w leczeniu PBL

każdy z przełomowych leków ma 

inny mechanizm działania i wskazany 

jest w nieco odmiennej grupie

chorych na PBL

każda z przełomowych terapii 

jest włączona do standardu praktyki 

klinicznej leczenia PBL

terapie te rekomendowane są przez 

najnowsze wytyczne opublikowane

zarówno przez polskie, europejskie 

oraz amerykańskie medyczne 

towarzystwa naukowe (ESMO, NCCN, PTHiT, 

PALG)



standardy leczenia i diagnostyka 
leczenie – perspektywa polska
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obecny standard leczenia 

większości chorych na PBL, nie 

działający w przypadku 

pacjentów z wysokim ryzykiem 

PBL

klasyczna 

chemioterapia

obinutuzumab

przeznaczony wyłącznie dla chorych 

nieleczonych wcześniej, 

z przeciwwskazaniami 

do leczenia pełną dawką fludarabiny

1 program 

lekowy

najczęściej zalecane 

u osób młodych w dobrym 

stanie ogólnym

allogeniczne 

przeszczepienie 

szpiku

Świadczenia gwarantowane dla chorych na PBL w Polsce:

brak przełomowych 

terapii dla chorych 

z agresywnym 

przebiegiem PBL
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standardy leczenia i diagnostyka
leczenie – perspektywa polska

przeciętny okres leczenia PBL 

od rozpoznania do IV linii leczenia

trwa łącznie około 8 lat

zdaniem hematologów nawrót choroby

po III linii leczenia powoduje ograniczenie 

wyboru skutecznych opcji leczenia

zastosowanie standardowego leczenia 

nie sprawdza się u chorych, u których 

występuje delecja 17p i oporność na leczenie

brak dostępu do terapii celowanych 

dla chorych z agresywną postacią PBL 



Wyzwania w opiece nad 
chorymi w Polsce
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wyzwania w opiece nad chorymi w Polsce
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standardy leczenia i diagnostyki PBL 

w Polsce odbiegają od standardów 

w Europie 

brakuje lekarzy 

hematologów

brak rozwiązań systemowych 

dotyczących opieki nad chorymi 

z nowotworami krwi



wyzwania w opiece nad chorymi w Polsce
leczenie PBL
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konieczność poprawy dostępu  

do innowacyjnych terapii, będących 

standardem w leczeniu PBL

niedostępność terapii doustnych utrudnia zaproponowanie 

chorym skutecznego, komfortowego leczenia, oraz uniknięcia 

dożylnego podania chemioterapii 

brak przełomowych leków ogranicza 

wybór skutecznych terapii u chorych 

z agresywnym przebiegiem PBL



wyzwania w opiece nad chorymi w Polsce
leczenie PBL
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Polska jest jedynym krajem 

środkowo-wschodniego regionu Europy, 

w którym brakuje refundacji innowacyjnych

terapii dla chorych z agresywną odmianą PBL 

Przełomowa terapia ibrutynibem finansowana 

jest powszechnie w krajach regionu CEE:

o Bułgarii

o Chorwacji

o Rumunii

o Słowenii

oraz indywidualnie w:

o Czechach

o Litwie

o Łotwie

o Estonii

o Słowacji

o Węgrzech



wyzwania w opiece nad chorymi w Polsce
nowoczesna diagnostyka
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obecnie badnia cytogenetyczne 

w kierunku m.in. delecji 17p wykonywane są u:

o ok. 18% w momencie rozpoznania choroby

o ok. 20% w momencie rozpoczynania kolejnych linii leczenia 

brak powszechnej diagnostyki cytogenetycznej 

w PBL ogranicza indywidualne dostosowanie 

leczenia do potrzeb pacjenta

szerszy dostęp do badań 

cytogenetycznych – niezbędnych 

dla właściwego doboru efektywnej terapii 



wyzwania w opiece nad chorymi w Polsce
dostęp do lekarzy hematologów

033

zwiększenie dostępności 

do lekarzy hematologów 

(oddziałów, poradni, ambulatoriów)

obecnie w Polsce na 100 000 tys. mieszk. 

przypada 1,3 hematologów – jest to jeden 

z najgorszych wskaźników na tle krajów UE           

w Czechach, Bułgarii czy Litwie wskaźnik 

ten jest wyższy niż 3

zbyt duża liczba chorych przypisanych 

do jednego ośrodka specjalistycznego, 

skutkuje długimi kolejkami i odległymi 

terminami konsultacji hematologicznych



wyzwania w opiece nad chorymi w Polsce
rozwiązania systemowe
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propozycje zmian 

systemowych w opiece 

nad chorymi na PBL w Polsce: 



Wnioski

035



wnioski
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PBL będzie coraz bardziej istotnym 

problemem zdrowotnym w Polsce 

ze względu na starzejące 

się społeczeństwo

o za 10 lat ponad 1/5 Polaków 

będzie w wieku powyżej 65 roku życia

o w 2050 r. osoby te będą stanowiły 

blisko 1/3 populacji ogólnej Polski



wnioski
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największe wyzwanie 

terapeutyczne stanowią dziś:

o chorzy na PBL wysokiego ryzyka (del 17p)

o pacjenci z nawrotem



wnioski
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konieczne jest wdrożenie zmian 

systemowych w opiece nad chorymi:

o finansowanie przełomowych terapii

o poprawa dostępu do badań cytogentycznych

o zwiększenie liczby hematologów

o poprawa komunikacji i współpracy 

– lekarzy POZ i hematologów



Dziękuję za uwagę
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