
    

„CENTRUM LECZENIA 
SZPICZAKA”

KLINIKA HEMATOLOGII CM UJ 
  

27. 10. 2008 rok                      prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki  &  dr n. med. Artur Jurczyszyn

Klinika Hematologii Szpital Uniwersytecki, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 17

Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" 

Jan Paweł II (1920 - 2005) 



    

W 2008 roku w Polsce  nowotwory złośliwe zostaną W 2008 roku w Polsce  nowotwory złośliwe zostaną 
rozpoznane u ponad 130.000rozpoznane u ponad 130.000** pacjentów pacjentów  

*około *około 15001500 osób będą to chorzy na  osób będą to chorzy na szpiczaka mnogiegoszpiczaka mnogiego



    

 Zarejestrowane zachorowania na szpiczaka mnogiego w Polsce w latach 1999-2005
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Liczba zgonów z powodu szpiczaka mnogiego w Polsce w latach 1999 - 2005
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Szpiczak mnogi w erze nowych leków

Kumar i wsp. ASH 2007, 3594.

Całkowite przeżycie > 2000 
 + 12 mths

Nawroty po auto-PBSCT
n = 387

De novo rozpoznani MM (1971-2006)
n = 2981

Całkowite przeżycie > 1996
 z 30 do 45 miesięcy

Nowe leki (thalidomide, bortezomib i lenalidomide) 
znacząco wydłużają przeżycie u chorych ze szpiczakiem mnogim 



    

Szpiczak mnogi
Klinika Hematologii

Klinika Ortopedii

Klinika RadioterapiiKlinika Onkologii

Klinika Nefrologii

MM



    

WSPÓŁPRACA                                WSPÓŁPRACA                                
   ze specjalistami w zakresie:   ze specjalistami w zakresie:

 RADIOTERAPIIRADIOTERAPII
 NEFROLOGIINEFROLOGII
 NEUROCHIRURGIINEUROCHIRURGII
 NEUROLOGIINEUROLOGII
 ORTOPEDIIORTOPEDII
 RADIOLOGIIRADIOLOGII
 REHABILITACJIREHABILITACJI



    

WSPÓŁPRACA                                WSPÓŁPRACA                                
   ze specjalistami w zakresie:   ze specjalistami w zakresie:

 REUMATOLOGIIREUMATOLOGII
 IMMUNOLOGIIIMMUNOLOGII
 STOMATOLOGIISTOMATOLOGII
 CHIRURGII SZCZĘKOWEJCHIRURGII SZCZĘKOWEJ
 DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJDIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
 BIOLOGIIBIOLOGII
 PSYCHOLOGIIPSYCHOLOGII



    



    

WWW.SZPICZAK.ORG

19 września 2008 r. ustanowiono 
„Fundację Centrum Leczenia 

Szpiczaka” w Krakowie



    



    

PROJEKT „CRAB”PROJEKT „CRAB”
Cele projektu CRAB:Cele projektu CRAB:
 znaczące zmniejszenie ilości pacjentów cierpiących znaczące zmniejszenie ilości pacjentów cierpiących 

z powodu choroby w III stadium wg Durie/Salmona z powodu choroby w III stadium wg Durie/Salmona 
(aktualnie rozpoznawanych jest ponad 70% osób    (aktualnie rozpoznawanych jest ponad 70% osób    
w III stadium, w planie jest redukcja ilości pacjentów w III stadium, w planie jest redukcja ilości pacjentów 
do poniżej 50%)do poniżej 50%)

 Spadek liczby pacjentów cierpiących z powodu Spadek liczby pacjentów cierpiących z powodu 
poważnych komplikacji przy ustaleniu rozpoznaniapoważnych komplikacji przy ustaleniu rozpoznania

 upowszechnienie wiedzy oraz świadomości            upowszechnienie wiedzy oraz świadomości            
na temat szpiczaka mnogiego wśród lekarzy na temat szpiczaka mnogiego wśród lekarzy 
pierwszego kontaktupierwszego kontaktu



    

AKCJA MEDIALNA – „sprawdź się AKCJA MEDIALNA – „sprawdź się 
czy nie masz szpiczaka”czy nie masz szpiczaka”

 Jeśli masz powyżej 50 latJeśli masz powyżej 50 lat
 Cierpisz na bóle kostne lub „korzonkowe”Cierpisz na bóle kostne lub „korzonkowe”
 Jesteś osłabionyJesteś osłabiony
 Zauważyłeś znaczący spadek wagi ciałaZauważyłeś znaczący spadek wagi ciała
 Cierpisz na nawracające infekcje dróg Cierpisz na nawracające infekcje dróg 

oddechowych i moczowychoddechowych i moczowych
 Pojawiły się obrzęki kończyn dolnychPojawiły się obrzęki kończyn dolnych

PLAN   NA   2009   ROK   WE   WSPÓŁPRACY   Z   MEDIAMI



    

WYKONAJ BADANIAWYKONAJ BADANIA
 OBOB
 MORFOLOGIAMORFOLOGIA
 BADANIE OGÓLNE MOCZUBADANIE OGÓLNE MOCZU
 FLC z surowicyFLC z surowicy

      W SYTUACJI JAKIEJKOLWIEK W SYTUACJI JAKIEJKOLWIEK 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZANE 
POSZERZENIE DIAGNOSTYKIPOSZERZENIE DIAGNOSTYKI



    

SPOTKANIA NAUKOWE SPOTKANIA NAUKOWE 
DOTYCZĄCE SZPICZAKA DOTYCZĄCE SZPICZAKA 

MNOGIEGO MNOGIEGO co 1 lub 2 miesiąceco 1 lub 2 miesiące  
W KLINICE HEMATOLOGII  W KLINICE HEMATOLOGII  

CM UJ w KRAKOWIECM UJ w KRAKOWIE



    

17 listopada 2008 roku – 17 listopada 2008 roku – 
/poniedziałek/ godzina 16.00 /poniedziałek/ godzina 16.00 
Klinika Hematologii CM UJKlinika Hematologii CM UJ

NERKOWE MANIFESTACJE NERKOWE MANIFESTACJE 
DOTYCZĄCE SZPICZAKA MNOGIEGODOTYCZĄCE SZPICZAKA MNOGIEGO

dr hab. med. Tomasz Stompór dr hab. med. Tomasz Stompór 
Klinika Nefrologii CM UJKlinika Nefrologii CM UJ



    

26 stycznia 2009 roku – 
/poniedziałek/ godzina 16.00 
Klinika Hematologii CM UJ

NOWOŚCI DOTYCZĄCE TERAPII CHORYCH ZE SZPICZAKIEM MNOGIM 
– doniesienia po spotkaniu ASH w San Francisco

dr med. Artur Jurczyszyn 
Klinika Hematologii SU w Krakowie

NOWOŚCI w badaniach in vitro oraz doświadczenia z nowymi lekami 
przez pryzmat szpiczaka mnogiego – doniesienia po spotkaniu        

ASH w San Francisco
dr hab. Marcin Majka 

Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ



    

9 luty 2009 roku – /poniedziałek/ 
godzina 16.00                              

Klinika Hematologii CM UJ

Szczepienia u chorych ze szpiczakiem 
po przeszczepieniu szpiku kostnego – 

aktualne wytyczne                        

dr med. Paweł Grzesiowski 
Narodowy Instytut Leków, Warszawa                     

         



    

23 marzec 2009 roku – 
/poniedziałek/ godzina 16.00 
Klinika Hematologii CM UJ

Zaburzenie białkowe u chorych              
ze szpiczakiem mnogim. Najnowsza 

diagnostyka i doświadczenia własne      
                  

dr hab. med. Ryszard Drożdż 
Zakład Diagnostyki                                             

Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ



    

20 kwietnia 2009 roku – 
/poniedziałek/ godzina 16.00 
Klinika Hematologii CM UJ

Cytogenetic abnormalities and FISH       
in multiple myeloma patients – 

colaboration between CMG and Department 
of Hematology Jagiellonian University in Cracow    

                    

Prof. Roman Hajek                                     
Przewodniczący Czeskiej Grupy Szpiczakowej

Masaryk University, Brno, Czechy



    

27 kwietnia 2009 roku – 
/poniedziałek/ godzina 16.00 
Klinika Hematologii CM UJ

Zastosowanie antracyklin                           
  a uszkodzenie mięśnia sercowego        

                
         

          Prof. Krzysztof J. Filipiak 
             I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
             02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a



    

11 maj 2009 roku – /poniedziałek/ 
godzina 16.00                                  

Klinika Hematologii CM UJ

ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE i ORTOPEDYCZNE u CHORYCH               
ze SZPICZAKIEM MNOGIM – doświadczenia własne

dr hab. med. Ryszard Czepko
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu

Problemy kostne u chorych ze SZPICZAKIEM MNOGIM                                 
– doświadczenia własne

dr  med. Piotr Wojciechowski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumtologii Narządu Ruchu ŚAM



    

15 czerwca 2009 roku – 
/poniedziałek/ godzina 16.00 
Klinika Hematologii CM UJ

Problemy pacjentów                                  
       z przewlekłą chorobą 

nowotworową

Mgr Halina Lebiedowicz 
Klinika Hematologii CM UJ



    

W przyszłości planujemy:W przyszłości planujemy:
 NMR, PET, CT czy badania RTG w szpiczaku mnogim? – spojrzenie NMR, PET, CT czy badania RTG w szpiczaku mnogim? – spojrzenie 

radiologaradiologa
 Czy jest nadal miejsce dla allo-przeszczepień dla młodych chorychCzy jest nadal miejsce dla allo-przeszczepień dla młodych chorych
 Badanie cytogentyczne, FISH oraz optymalne leczenie indywidualizowane w Badanie cytogentyczne, FISH oraz optymalne leczenie indywidualizowane w 

zależności od czynników prognostycznychzależności od czynników prognostycznych
 Radioterapia w szpiczaku mnogim – współpraca z Instytutem OnkologiiRadioterapia w szpiczaku mnogim – współpraca z Instytutem Onkologii
 Osteonekroza szczęki przy długotrwałym stosowaniu bisfosfonianów– Osteonekroza szczęki przy długotrwałym stosowaniu bisfosfonianów– 

profilaktyka stomatologiczna oraz współpraca z chirurgiem szczękowymprofilaktyka stomatologiczna oraz współpraca z chirurgiem szczękowym
 Badania neurofizjologiczne oraz polineuropatia polekowa: zalecenia Badania neurofizjologiczne oraz polineuropatia polekowa: zalecenia 

neurologiczneneurologiczne
 Zaopatrzenie ortopedyczne oraz rehabilitacjaZaopatrzenie ortopedyczne oraz rehabilitacja
 Ocena trepanobioptyczna szpiku kostnego oraz badania patomorfologiczneOcena trepanobioptyczna szpiku kostnego oraz badania patomorfologiczne
 Badania naukowe oraz doświadczenia z nowymi lekami in vitroBadania naukowe oraz doświadczenia z nowymi lekami in vitro
 Owrzodzenia żołądka i dwunastnicy po sterydach oraz innych lekachOwrzodzenia żołądka i dwunastnicy po sterydach oraz innych lekach
 Badania densytometryczne – czy warto wykonywać w szpiczaku w dobie Badania densytometryczne – czy warto wykonywać w szpiczaku w dobie 

dostępności do NMR, PET oraz innych badań obrazowych?dostępności do NMR, PET oraz innych badań obrazowych?



    

„XII Międzynarodowe Warsztaty Szpiczakowe” 
odbędą się w New Delhi w Indiach                   

w dniach od 26 lutego do 1 marca 2009 

http://www.lonelyplanet.com/worldguide/india/delhi/images


    

Ostatnie doniesienia oraz badania naukowe 
sugerują, iż aktualnie w 2008 roku dzięki nowym,    

już zarejestrowanym lekom oczekiwania co do 
średniego przeżycia chorych z de novo 

zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim to okres 
powyżej 10 lat i jest to już rzeczywistość!

Is more better in myeloma?
Guido Tricot
Blood 2008;112 3532
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/112/9/3532?etoc
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