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PANEL EKSPERTÓW

CHOROBA RZADKA, ALE CZY NA PEWNO...?

Od 2016 roku w Polsce działa Stowarzyszenie na rzecz 
osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny. Jakie są cele 
stowarzyszenia i co do tej pory udało się osiągnąć?
Nasze Stowarzyszenie powstało przede wszyst-
kim po to, by pomagać, edukować i wspierać osoby  
z niedoborem alfa-1 antytrypsyny. Jest to choroba 
rzadka, o której istnieniu wie naprawdę niewiele osób, 
nawet nie wszyscy lekarze spotkali się z nią w swo-
jej praktyce. Dlatego zdiagnozowanie jej, szczególnie  
u dziecka, jest dla rodziców wielkim szokiem. Na początku 
rodzice często są bardzo zagubieni i nie wiedzą, gdzie 
mają szukać pomocy. Naszym celem jest przede 
wszystkim utworzenie grupy wsparcia dla rodziców 
i pacjentów z problemem niedoboru alfa-1 antytryp-
syny, wymienianie się doświadczeniami, pomaganie 
sobie w trudnych sytuacjach związanych z chorobą. 
Stowarzyszenie pomaga także trafić pacjentom z nowo 
postawionym rozpoznaniem do wyspecjalizowanych 
lekarzy i szpitali. Niestety w Polsce nie ma ich wielu, 
a nie każdy lekarz POZ potrafi prawidłowo wskazać 
taką placówkę i pomóc choremu na dalszej ścieżce 
leczenia. Dodatkowo, staramy się brać czynny udział 
we wszystkich spotkaniach, na których poruszane są 
tematy związane z chorobami rzadkimi. 

Z jakimi problemami borykają się rodzice dzieci 
chorujących i pacjenci z niedoborem alfa-1 
 antytrypsyny? 
Przez to, że w Polsce wciąż brakuje świadomości 
o istnieniu niedoboru alfa-1 antytrypsyny, rodzice  
i pacjenci na każdym kroku napotykają wiele proble-
mów. W przypadku małych dzieci, leczenie choroby 
jest bardzo kosztowne. W Polsce brakuje pieniędzy 
na refundację leków stosowanych w chorobach rzad-
kich, które są podstawą skutecznej terapii. W kraju jest 
także bardzo ograniczony dostęp do wyspecjalizowa-
nych placówek medycznych, rodzice często muszą 
dojeżdżać wiele kilometrów do Warszawy, aby móc 
leczyć swoje dzieci. 

Co powinno się zmienić, aby pacjenci z niedo-
borem alfa 1-antytrypsyny byli lepiej leczeni  
w naszym kraju?
Aby poprawić komfort życia chorych z niedoborem 
alfa-1 antytrypsyny, podobnie jak w przypadku innych 
pacjentów z chorobami rzadkimi, potrzebne są zmiany 
systemowe. Od lat czekamy na stworzenie Narodo-
wego Planu dla Chorób Rzadkich, którego powsta-
nie przekładane jest z roku na rok. Chorzy potrzebują 
przede wszystkim nowoczesnych metod leczenia, 
do których mają już dostęp pacjenci w wielu krajach 
europejskich. Życzylibyśmy sobie również, by lekarze 
pierwszego kontaktu mieli większą wiedzę na temat 
chorób rzadkich, potrafili pomóc osobom ze stwier-
dzonym niedoborem, a także, by nie bali się konsul-
tować ich w poradniach genetycznych i kierowali na 
potrzebne badania. 

DIAGNOZA DLA CHOREGO NIE POWINNA BYĆ WYROKIEM,  
A IMPULSEM DO DBANIA O ZDROWIE SWOICH PŁUC.

Robert Durlik 
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Niedoborem alfa-1 antytrypsyny

Niedobór alfa-1 antytrypsyny (alfa-1 AT) jest chorobą 
rzadką, ale w porównaniu do innych schorzeń określa-
nych mianem „rzadkich”, występuje relatywnie często. 
Trzeba podkreślić, że nie znamy dokładnej liczby Polaków  
z ciężką postacią tego deficytu, a więc tą formą niedo-
boru, która ma na ogół poważne następstwa zdrowotne. 

Nasze badania wskazują, że pojawia się z częstością  
1 na 6 tys. żywych urodzeń, co oznacza, że w Polsce 
żyje nawet około 6 tys. osób z ciężkim niedoborem. 
Tymczasem pod opieką naszego ośrodka jest około 
130 pacjentów z całej Polski. Najczęstszym następ-
stwem ciężkiego niedoboru są schorzenia układu 
oddechowego pod postacią wcześnie rozwijającej się 
rozedmy płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 
astmy oskrzelowej czy też rozstrzeni oskrzeli. Szcze-
gólnie narażone są osoby palące, również biernie lub 
eksponowane na działanie wziewnych zanieczyszczeń, 
oparów chemicznych. 

Czy w Polsce możliwa jest pełna diagnostyka niedoboru alfa-1 
antytrypsyny (alfa-1 AT)? Czy wykonuje się badania przesiewowe? 
Czy diagnostyka tego niedoboru jest trudna lub kosztowna?
W Polsce posiadamy narzędzia diagnostyczne, potrzebne 
aby rozpoznać niedobór alfa-1 AT. Zakład Genetyki  
i Immunologii Klinicznej działający w Instytucie Gruźlicy  

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko  
Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

i Chorób Płuc w Warszawie posiada doświadczony zespół, 
umiejętności i wyposażenie. Dzięki współpracy z Polską 
Fundacją na Rzecz Chorych z Niedoborem AAT, od kilku lat 
prowadzimy program bezpłatnych badań diagnostycznych 
skierowanych do pacjentów z całej Polski. Współpracu-
jemy również z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie  
w zakresie diagnostyki niedoboru u dzieci. Co więcej, 
nasz Zakład wykonuje także badania dla części krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie pełna diagnostyka 
nie jest możliwa. Całą diagnostykę wykonujemy na pod-
stawie próbki plam wysuszonej krwi pobranej na spe-
cjalną bibułę. Lekarz może ją od nas otrzymać nieodpłat-
nie, wystarczy zadzwonić. Badania, jak wspominałam, 
wykonujemy nieodpłatnie, a w przypadku potwierdzenia 
niedoboru AAT, bezpośrednio kontaktujemy się z leka-
rzem w celu ustalenia dalszego postępowania diagno-
stycznego i możliwych opcji leczenia. Często proponu-
jemy wizytę w Instytucie i konsultację specjalistyczną. 

Jaka jest świadomość lekarzy na temat diagnostyki niedoboru 
alfa-1 AT? Czy ustalenie rozpoznania wpływa na postępowanie 

lekarskie? Czy wiedza o niedoborze jest ważna dla przyszłości 
chorego?
Niestety lekarze w Polsce wciąż jeszcze za mało wie-
dzą o niedoborze alfa-1 AT, badania diagnostyczne 
zlecane są zbyt rzadko. Osoba z rozpoznaniem nie-
doboru musi bezwzględnie unikać kontaktu z dymem 
tytoniowym, nie tylko nie może być czynnym pala-
czem, ale także biernym. Istotne jest także unikanie 
ekspozycji na czynniki drażniące w domu, a także  
w pracy. U osoby z niedoborem, zwłaszcza jeśli roz-
poznano przewlekłą chorobą układu oddechowego, 
należy skrupulatnie prowadzić proces leczenia, zgod-
nie z aktualnymi zaleceniami, a zwłaszcza szybko  
i stanowczo wkraczać z lekami w razie infekcji. Bar-
dzo podkreślamy znaczenie regularnych szczepień 
przeciwko grypie i pneumokokom, które istotnie 
ograniczają liczbę zakażeń, a także zmniejszają ich 
intensywność. 

Czy każdej osobie z wrodzonym niedoborem alfa-1 AT grozi ciężka 
rozedma płuc? Czy można zapobiec zmianom destrukcyjnym 
zachodzącym w układzie oddechowym i zahamować ich rozwój?
Rozpoznanie choroby, nawet w młodym wieku, wcale 
nie oznacza, że w przyszłości na pewno pojawi się 
ciężka rozedma płuc. Na rozwój powikłań płucnych 
ma wpływ wiele innych czynników genetycznych 

i środowiskowych. Podstawowe znaczenie ma jednak 
jakość powietrza, które trafia do płuc, a więc przede 
wszystkim ewentualne palenie papierosów. Płuca 
osoby z ciężkim niedoborem są bezbronne wobec 
szkodliwego działania dymu tytoniowego. Diagnoza 
dla chorego nie powinna być wyrokiem, a impulsem 
do dbania o zdrowie swoich płuc. 

Jak leczy się w Polsce niedobór alfa-1 AT? Czy leczenie jest 
refundowane?
Jak wspominałam, chorobę płuc leczymy zgodnie  
z aktualną wiedzą, aczkolwiek ze szczególną staran-
nością. Natomiast jedyną formą terapii niedoboru jest 
dożylna suplementacja brakującego białka alfa-1 anty-
trypsyny, w formie wlewów dożylnych, podawanych 
co tydzień już do końca życia. Leczenie suplementa-
cyjne jest bardzo kosztowne, białko alfa-1 antytryp-
syny pozyskiwane jest z osocza zdrowych dawców. 
Niestety w Polsce nie jest ono refundowane, choć 
wiemy, że dla części naszych chorych jest jedyną 
szansą na spowolnienie postępu choroby płuc. 

LEKARZE W POLSCE WCIĄŻ 
JESZCZE ZA MAŁO WIEDZĄ 
O NIEDOBORZE ALFA-1 
ANTYTRYPSYNY, A BADANIA 
DIAGNOSTYCZNE ZLECANE 
SĄ ZBYT RZADKO.


