
www.oipp.lodz.plwww.oipp.lodz.pl10

Nr 1–2/2019TEMAT MIESIACA Nr 1–2/2019 TEMAT MIESIACA

25  dziecko), zmniejszają przewidywalną długość życia i zwy-
kle prowadzą do fizycznego oraz umysłowego upośledzenia. 
Część chorób ujawnia się dopiero w wieku młodzieńczym 
lub dorosłym. Około 30 proc. pacjentów dotkniętych cho-
robami rzadkimi umiera przed piątym rokiem życia. Co 
więcej, schorzenia te odpowiadają za 40–45 proc. zgonów 
osób przed 15. rokiem życia i za 30 proc. hospitalizacji 
w szpitalach pediatrycznych. Prawdopodobnie ich przyczyną 
jest przypadkowa mutacja genowa w komórce jajowej lub 
plemniku. Tych nie sposób przewidzieć, dlatego diagnoza 
choroby rzadkiej przed narodzinami dziecka jest niemoż-
liwa. Naukowcy nie określili także sposobu, w jaki się je 
dziedziczy. 

Prawie wszystkie choroby uwarunkowane genetycznie są 
chorobami rzadkimi, jednakże nie wszystkie choroby rzad-
kie to choroby genetyczne. Aż 80 proc. chorób rzadkich ma 
podłoże genetyczne, ale zaliczają się do nich także bardzo 
rzadkie choroby infekcyjne, jak również choroby autoimmu-
nologiczne czy rzadkie nowotwory. 

Do dziś nie jest znana przyczyna chorób rzadkich. Wiele 
z nich ujawnia się przy urodzeniu lub w dzieciństwie np. rdze-
niowy zanik mięśni, nerwiakowłókniakowatość, wrodzona 
łamliwość kości, chondrodysplazja czy zespół Retta. Jednakże 
ponad 50 proc. chorób rzadkich ujawnia się klinicznie w wieku 
dorosłym, jak choroba Huntingtona, choroba Crohna, choroba 
Charcot-Marie-Tooth, stwardnienie zanikowe boczne, mięsak 
Kaposiego czy rak tarczycy.

Nie ma oficjalnej klasyfikacji chorób rzadkich. Można 
do nich zaliczyć m.in.:

W ramach programów lekowych ze środków publicznych 
finansowane są terapie chorób określanych jako ultrarzadkie:

zień Chorób Rzadkich to święto obchodzone w ponad 
100 krajach na całym świecie. Choroby rzadkie (ang. 

RD – rare diseases) to poważne schorzenia o przewlekłym 
i ciężkim przebiegu, najczęściej uwarunkowane genetycznie, 
stanowiące zagrożenie życia lub powodujące niepełnospraw-
ność. Mimo niskiej częstości występowania, całkowita liczba 
osób dotkniętych rzadkimi chorobami w UE waha się między 
27 a 36 milionów (dane z 2016 roku). Choć do tej pory roz-
poznano około 7 tysięcy chorób rzadkich, to nadal wiedza 
na ich temat jest znikoma. Niektóre z nich – ultrarzadkie 
– występują u jednej, dwóch lub kilku osób na świecie. Nie-
zdiagnozowane otrzymują nazwę SWAN (Syndrome Without 
A Name). Większość przypadków to jednostki chorobowe 
występujące u od 1 do 100 000 osób. W Europie choroba 
uznawana jest za rzadką, jeśli dotyka 1  osobę na 2000. 
Choroba może być rzadka w jednym regionie, a występować 
powszechnie w innym. Przykładem jest talasemia – anemia 
uwarunkowana genetycznie, która jest chorobą rzadką 
w Europie Północnej, a występuje często w basenie Morza 
Śródziemnego. Rodzinna gorączka śródziemnomorska jest 
chorobą rzadką we Francji, ale powszechną w Armenii. Jest 
też wiele powszechnych chorób, których warianty występują 
rzadko. Ograniczony dostęp do leczenia, brak określonej 
i skoordynowanej opieki medycznej, a także niewystarcza-
jący poziom opieki socjalnej, sprawiają, że pacjenci oraz ich 
rodziny latami poszukują diagnozy, możliwości leczenia 
i wsparcia. Pierwszym problemem, jaki napotykają na swojej 
drodze pacjenci jest otrzymanie właściwej diagnozy, która 
trwa średnio 4 lata (zaledwie 1–3 proc. pacjentów ma dostęp 
do dedykowanego chorobie leczenia). W Polsce brakuje 
wyspecjalizowanych ośrodków, w których specjaliści mieliby 

doświadczenie w diagnostyce różnicowej chorób rzadkich. 
Choroby rzadkie często są schorzeniami wieloobjawowymi, 
a co za tym idzie pacjenci wymagają kompleksowej opieki 
specjalistów, którzy są w stanie sprawnie połączyć objawy 
i postawić diagnozę. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają 
prace nad zasadami certyfikacji kolejnych ośrodków zgodnie 
z kryteriami geograficzno-demograficznymi. Ze względu 
na różnorodność oraz znikome występowanie niektórych 
chorób rzadkich, eksperci sugerują połączenie sił z ośrod-
kami referencyjnymi poza granicami naszego kraju. Wów-
czas pacjenci mogliby uzyskać potrzebną pomoc na terenie 
innego państwa europejskiego, które ma już wykształcony 
system postępowania z daną jednostką chorobową. Sprawna 
i właściwa diagnoza otwiera drogę do leczenia i w wielu 
przypadkach daje szansę na powstrzymanie rozwoju choroby 
oraz aktywne życie.

Zgodnie z bazą danych Krajowego Forum na rzecz Terapii 
Chorób Rzadkich ORPHANET, które pełni rolę krajowego 
porozumienia na rzecz organizacji pacjentów cierpiących 
na choroby rzadkie w Polsce, tylko 250 spośród znanych 
chorób rzadkich posiada kod w istniejącej międzynarodowej 
klasyfikacji chorób (wersja 10).

Klasyfikacja. 
Lista chorób rzadkich w Polsce i na świecie
Mimo że liczba  jednostek  chorobowych, które należą do 
grupy chorób rzadkich, sięga 8 tys., wiedza na ich temat jest 
znikoma. Wiadomo na pewno, że są to choroby o przewle-
kłym i ciężkim przebiegu, w większości dotykają dzieci (co 
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spichrzeniowe: 
  choroba Fabry’ego
  choroba Gauchera
  choroba Pompego (glikogenoza typu II) 
  mukopolisacharydoza
  choroba syropu klonowego (MSUD)
  choroba Krabbego
  zespół Huntera (mukopolisacharydozatypu II) 
  mukowiscydoza
  choroba Niemanna-Picka
  choroba Taya-Sachsa
  fenyloketonuria

krwi i szpiku: 
  mielofibroza, 
  hemofilia
  szpiczak mnogi

zespół wad wrodzonych: 
  zespół Pradera Williego (PWS)
  zespół Wolfa-Hirschhorna
  zespół Ushera
  zespół Edwardsa

immunologiczne: 
  zespół Chediak-Higashi

neurologiczne: 
  stwardnienie boczne zanikowe (SLA) 
  stwardnienie rozsiane (SM)
  stwardnienie guzowate
  dystrofia nerwowo-mięśniowa
  miastenia
  pląsawica Huntingtona

deformujące twarz i ciało:  
  zespół Treacher-Collins’a
  hipertrichoza (syndrom wilkołaka) 
  zespół Cockayne’a

Rzadkie choroby
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•	 choroby Gauchera,
•	 zespołu Maroteaux-Lamy,
•	 zespołu Huntera,
•	 choroby Hurlera,
•	 choroby Pompego,
•	 oraz leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii.

Terapie lekowe dotyczące innych chorób rzadkich są 
również od kilku lat finansowane ze środków publicznych. 
Finansowanie odbywa się w ramach:
– programów lekowych, np. leczenie:
•	 choroby Leśnowskiego-Crohna,
•	 zespołu Pradera-Williego,
•	 przewlekłych zapleń płuc u pacjentów z mukowiscydozą,
•	 niskorosłych dzieci z zespołem Turnera,
•	 szpiczaka plazmatyczno komórkowego,
•	 nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego,
•	 młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu 

agresywnym,
•	 przewlekłej białaczki szpikowej.

– refundacji aptecznej leków i środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego (np. mukowiscy-
doza, fenyloketonuria, akromegalia, stwardnienie zanikowe 
boczne, pierwotna dyskineza rzęsek, moczówka prosta, 
miastenia).

Pokrewieństwo partnerów czynnikiem 
sprzyjającym pojawieniu się choroby 
rzadkiej u dziecka

Według naukowców każdy człowiek jest nosicielem około 
5–10 genów, które odpowiadają za powstawanie rzadkich 
chorób. Są to geny recesywne, co oznacza, że nie dają obja-
wów choroby u wszystkich ludzi będących ich nosicielami. 
Dzieje się tak, ponieważ w parze genów znajduje się drugi, 
prawidłowy gen, który chroni przed zachorowaniem. Jeśli 
partner osoby z nieprawidłowym genem również jest nosi-
cielem tego zmutowanego genu, ryzyko wystąpienia choroby 
rzadkiej u dziecka wrasta do 25 proc. Należy zaznaczyć, że 

ryzyko posiadania tego samego nieprawidłowego genu mają 
partnerzy, którzy są ze sobą spokrewnieni, nawet o tym nie 
wiedząc.

Problem chorób rzadkich w Polsce
Diagnoza i leczenie chorób rzadkich stanowi problem, zarówno 
medyczny, jak i finansowy. W Polsce oficjalna, europejska defi-
nicja chorób rzadkich nie została przyjęta, dlatego w świetle 
prawa nie stanowią oddzielnego problemu medycznego i nie 
są traktowane na równi z innymi chorobami. W związku 
z tym nie stworzono jednolitego systemu opieki nad osobami 
z chorobami rzadkimi. Spora część osób z chorobami rzadkimi 
nie ma lekarza prowadzącego. Informacji poszukują więc 
u innych chorych, u organizacji społecznych, w internecie, 
ale nie u lekarzy. Ponadto większość lekarzy nie posiada 
dostatecznej wiedzy, która jest niezbędna do diagnozy i lecze-
nia chorób rzadkich a metody diagnostyczne pozwalające 
na rozpoznawanie chorób rzadkich są w wielu placówkach 
medycznych niedostępne. Należy również zaznaczyć, że nie 
każdy chory kwalifikuje się do żmudnych i drogich badań 
diagnostycznych, ponieważ budżet ośrodków medycznych 
na to nie pozwala. W związku z tym w Polsce diagnostyka 
chorób rzadkich jest ograniczona i opóźniona. Jeśli już dojdzie 
do diagnozy, głównie przeprowadza się badania genetyczne, 
które są bardzo ważne. W większości przypadków pomagają 
one określić rodzaj choroby rzadkiej. Wiadomo, że u osób 
z konkretnymi chorobami rzadkimi występuje jednocześnie 
wyższe ryzyko nowotworów złośliwych. Dzięki badaniom 
genetycznym można monitorować stan zdrowia pacjenta 
i wykryć nowotwór na etapie, gdy nie daje żadnych objawów 
klinicznych. Jest to znacznie tańsze dla systemu niż pozwalanie 
na opóźnienia diagnostyczne i terapeutyczne.

narodowy Plan dla Chorób Rzadkich
Naglące problemy pacjentów znajdą swoje rozwiązanie 
w powstającym Narodowym Planie dla Chorób Rzadkich 

– Działania operacyjne na lata 2017–2019. Powołany został 
Ministerialny Zespół ds. Chorób Rzadkich, którego głównym 
zadaniem było ukończenie prac nad Narodowym Planem 
dla Chorób Rzadkich – dokumentem, który Polska powinna 
stworzyć według zaleceń Komisji Europejskiej. Poprzez odpo-
wiednią organizację systemu ochrony zdrowia, ale też m.in. 
opieki społecznej czy edukacji, można tak zmienić przebieg 
tych chorób, aby pacjent i jego rodzina wiedli w miarę nor-
malne życie i nie czuli się izolowani. Celem jest tu maksy-
malna autonomia chorego, sprawność i samodzielność.

Rejestr chorób rzadkich
Z tematem ośrodków referencyjnych nierozerwalnie związany 
jest postulat stworzenia polskiego rejestru chorób rzadkich, 
który byłby spójny z innymi rejestrami prowadzonymi na 
świecie. Rejestr miałby zostać stworzony przez Ministerstwo 
Zdrowia, a gromadzeniem danych zajęłyby się ośrodki refe-
rencyjne. Rozszerzający się dokument ma być bazą wiedzy, 
z której korzystać mogliby specjaliści, lekarze POZ, pacjenci, 
a także organy finansujące leczenie – np. NFZ.

Leczenie
Leki dedykowane chorobom rzadkim, to w większości inno-
wacyjne terapie, nazywane lekami sierocymi. W Polsce 
pacjenci mają dostęp do 18 refundowanych terapii. Obecnie 
w Europejskiej Agencji Leków zarejestrowanych i dopusz-
czonych do obrotu jest 212 leków sierocych. Zaawansowany 
proces technologiczny i dziesiątki badań klinicznych, jakie 
towarzyszą produkcji leków sierocych, sprawiają, że terapie 
mogą być kosztowne.

nadzieja w rozwoju
Polityka europejska, a także narodowa w wielu krajach Europy 
daje nadzieję na nowe perspektywy. W Europie rejestrowanych 
jest coraz więcej zaawansowanych technologicznie terapii 
także dla chorób rzadkich. Unia Europejska w planie Europa 
2020 r. dużą wagę przykłada do rozwoju badań klinicznych. 
Ministerstwo Zdrowia w ramach dużej nowelizacji ustawy 
refundacyjnej chce zachęcić polski przemysł farmaceutyczny 
do badań nad poszukiwaniem nowych terapii sierocych. 
Mówi się także o prowadzeniu niekomercyjnych badań 
klinicznych w Polsce.

Podsumowanie
Pojęcie choroby rzadkiej zdefiniowane jest zgodnie z pra-
wodawstwem europejskim, które określa wartość graniczną 
częstości występowania jako nie mniej niż 5 osób dotkniętych 

chorobą na 10000 (Regulacja (EC) N°141/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1999 dotycząca sierocych 
produktów medycznych). Cierpi na nie łącznie 6 proc. spo-
łeczeństwa, zatem w Polsce są to prawdopodobnie 2 mln 
osób. Obchody Dnia Chorób Rzadkich wspierają polskich 
pacjentów i budują świadomość na temat problemów, z jakimi 
wciąż się zmagają. Osoby dotknięte tymi schorzeniami są 
bardziej wrażliwe pod względem psychicznym, socjolo-
gicznym, ekonomicznym i kulturowym. Zwykle mają te 
same problemy m.in.: słaby dostęp do diagnostyki, brak 
wielodyscyplinarnej kompleksowej opieki lekarskiej i bardzo 
drogie leki, które rzadko są refundowane przez NFZ. Cierpią 
najbardziej z powodu trudności w otrzymaniu odpowied-
niego wsparcia. 

Od 2006 roku istnieje w Polsce specjalny zespół Orpha-
ner, który działa przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdro-
wia Dziecka” w Warszawie. Zespół zajmuje się zbieraniem 
danych na temat świadczeń związanych z chorobami rzadkimi 
(poradnie specjalistyczne, laboratoria medyczne, trwające 
badania, rejestry, badania kliniczne i organizacje pacjentów) 
w Polsce, które wprowadzane są do bazy danych Orphanet. 
Orphanet zapewnia dostęp do spisu rzadkich chorób i infor-
macji o ponad 6000 z nich, a także wykaz eksperckich usług 
w krajach należących do konsorcjum.

Aktualizacja spisu chorób rzadkich jest co miesiąc 
oceniana przez komitet naukowy i medyczny Orphanetu, 
a następnie zatwierdzana przez ekspertów. Fundamentem 
wysiłków w diagnozowaniu trudnych przypadków są centra 
wiedzy specjalistycznej, komunikowanie się specjalistów 
z wykorzystaniem „telemedycyny”. Poza Orphanet nie istnieją 
w Polsce oficjalne centra informacji na temat chorób rzadkich. 
Pacjenci z chorobami rzadkimi w Polsce muszą mieć więc 
rozszerzony dostęp do diagnostyki, leczenia, być objęci nie 
tylko skoordynowaną opieką medyczną, ale również mieć 
zapewniony potrzebny sprzęt medyczny, rehabilitację oraz 
wsparcie socjalne.

Choroby rzadkie (ang. RD – rare diseases) to poważne schorzenia 
o przewlekłym i ciężkim przebiegu, najczęściej uwarunkowane genetycznie, 
stanowiące zagrożenie życia lub powodujące niepełnosprawność. Mimo 
niskiej częstości występowania, całkowita liczba osób dotkniętych 
rzadkimi chorobami w UE waha się między 27 a 36 milionów (dane 
z 2016 roku). Choć do tej pory rozpoznano około 7 tysięcy chorób rzadkich, 
to nadal wiedza na ich temat jest znikoma. niektóre z nich – ultrarzadkie 
występują u jednej, dwóch lub kilku osób na świecie.
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