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S t r e s z c z e n i e

Wstęp. Pacjenci leczeni z powodu ostrej białaczki szpikowej (AML) oraz poddawani trans-
plantacji komórek krwiotwórczych (HSCT) stanowią grupę wysokiego ryzyka występowania 
inwazyjnej choroby grzybiczej (IFD). Według danych z lat 2012-2013 częstość potwierdzone 
+ prawdopodobne IFD u pacjentów z AML wynosiła 12,2%, a po allo-HSCT 15,5%.

Cel pracy. Ocena wyników profilaktyki przeciwgrzybicznej pozakonazolem w 3 ośrod-
kach hematoonkologii dziecięcej i 2 dziecięcych ośrodkach przeszczepiania komórek 
krwiotwórczych w okresie pierwszego roku dostępności pozakonazolu w ramach progra-
mu refundacji NFZ.

Materiał i metody. Retrospektywnej analizie poddano dane wszystkich pacjentów, któ-
rzy rozpoczęli profilaktykę pozakonazolem w okresie 1.05.2014-30.04.2015, tj. 73 pacjen-
tów po allo-HSCT oraz 20 z AML.

Wyniki. U pacjentów po HSCT rozpoznano 7 (9,5%) zakażeń przełamujących, w tym 
3 potwierdzone (2 x Geotrichum capitum, 1 x Aspergillus fumigatus), 4 prawdopodob-
ne. Wśród pacjentów z AML stwierdzono 4 (20%) zakażenia przełamujące, w tym 1 (5%) 
potwierdzone (Aspergillus flavus), 3 (15%) prawdopodobne. Działania niepożądane zwią-
zane z pozakonazolem obserwowano u 3 (4,1%) pacjentów po transplantacji: wymioty, 
nudności, biegunka. U pacjentów z AML nie obserwowano działań niepożądanych poza-
konazolu. IFD było przyczyną zgonu jednego pacjenta z AML i jednego pacjenta po HSCT.

Wnioski. Pozakonazol w profilaktyce u pacjentów po HSCT zmniejszył częstość IFD, 
w porównaniu z grupą historyczną z 15,5 do 9,5% (OR = 0,6; p = 0,2). Dane z pierw-
szego roku stosowania pozakonazolu dostępnego w refundacji aptecznej (pacjenci po 
HSCT) są zachęcające, z uwagi na wysoki profil bezpieczeństwa leku, w tym u pacjentów 
< 12. r.ż. Jedynie u 2 pacjentów, u których zastosowano pozakonazol w profilaktyce, IFD 
była przyczyną zgonu. Dane pacjentów z AML z uwagi na małą grupę pacjentów są trudne 
do interpretacji.

S u m m a r y

Introduction. Patients treated for acute myeloid leukemia (AML) or undergoing hemat-
opoietic stem cell transplantation (HSCT) are at high risk for invasive fungal disease (IFD). 
According to historic data from 2012-2013 the incidence of proven + probable IFD in 
patients with AML was 12.2, and 15.5% after allo-HSCT.
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WSTĘP
Pacjenci leczeni z powodu ostrej białaczki szpiko-

wej (AML) oraz poddawani transplantacji komórek 
krwiotwórczych (HSCT) stanowią grupę wysokiego 
ryzyka występowania inwazyjnej choroby grzybi-
czej (ang. invasive fungal disease – IFD). Według da-
nych obejmujących epidemiologię IFD w dziecięcych 
ośrodkach hematoonkologii (ang. pediatric hemato-
logy and oncology – PHO) oraz przeszczepiania ko-
mórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell 
transplantation – HSCT) z projektu iPhot-13 obejmują-
cego lata 2012-2013 częstość kumulacyjna IFD u pa-
cjentów z AML wynosiła 43,2% (w tym IFD potwier-
dzone + prawdopodobne 12,2%), a po allo-HSCT 
30,6%, (w tym IFD potwierdzone + prawdopodobne 
15,5%) (1).

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło program profilak-
tyki IFD dla dzieci refundowany przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia (NFZ) z zastosowaniem pozakonazolu 
w trakcie chemioterapii AML, ostrej białaczki limfobla-
stycznej wysokiego ryzyka i we wznowie ostrej białacz-
ki limfoblastycznej, zespołów mielodysplastycznych, 
w chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi po 
HSCT, przewlekłej chorobie ziarniniakowej (1.05.2014) 
oraz we wtórnej profilaktyce po HSCT (1.09.2014) (2, 3). 
W późniejszym okresie wprowadzono również refun-
dację worykonazolu, stosowanego zgodnie z Charak-
terystyką Produktu Leczniczego.

CEL PRACY

Celem pracy była ocena wyników profilaktyki prze-
ciwgrzybicznej pozakonazolem w 3 ośrodkach onkolo-
gii dziecięcej i 2 dziecięcych ośrodkach przeszczepia-
nia komórek krwiotwórczych w okresie pierwszego roku 
dostępności pozakonazolu w ramach refundacji NFZ.

MATERIAŁ I METODY

Retrospektywnej analizie poddano dane wszystkich 
pacjentów, którzy rozpoczęli profilaktykę pozakonazo-
lem w okresie od 1 maja 2014 do 30 kwietnia 2015 roku. 
Do badania włączono 73 pacjentów po allo-HSCT, 

w tym 14 po MSD-HSCT (ang. matched sibling donor, 
zgodny dawca rodzinny), 52 po MUD-HSCT (ang. mat-
ched unrelated donor, zgodny dawca niespokrewnio-
ny), 7 po Haplo-HSCT (ang. haploidentical, dawca 
haploidentyczny) oraz 20 dzieci leczonych z powodu 
AML. IFD diagnozowano i raportowano w ośrodkach, 
a dane weryfikowano i analizowano centralnie. Roz-
poznanie IFD oparto o kryteria EORTC/MSG jako: po-
twierdzone (ang. proven), prawdopodobne (ang. pro-
bable) lub możliwe (ang. possible) (4). Pozakonazol 
podawano doustnie, stosując dawkowanie według 
schematu Welzen i wsp. (5).

Analiza statystyczna

Częstość zakażeń porównano z grupą historycz-
ną (1) testem χ2, wyznaczając iloraz szans (ang. odds 
ratio – OR) z 95% przedziałem ufności (95%CI, 
ang. confidence interval).

WYNIKI

Wiek pacjentów z AML, u których stosowano po-
zakonazol w profilaktyce IFD, wynosił od 4 miesię-
cy do 17,7 roku (w tym 10 dzieci w wieku poniżej 
12. r.ż.), natomiast pacjentów po HSCT – 5 miesięcy 
do 20 lat (w tym 46 dzieci w wieku poniżej 12. r.ż.). 
U pacjentów z AML mediana czasu stosowania po-
zakonazolu wyniosła 131 dni (od 13 do 405 dni; łącz-
nie 2368 osobodni), natomiast u pacjentów po HSCT 
105 dni (od 5 do 585 dni; łącznie 11 005 dni). U 5 (25%) 
pacjentów z AML i 23 (31,5%) pacjentów po HSCT po-
zakonazol zastosowano jako profilaktykę wtórną.

U pacjentów po HSCT rozpoznano 7 (9,5%) zaka-
żeń przełamujących, tj. jedno zakażenie przełamujące 
na 1572 osobodni profilaktyki. Postawiono 3 (4,1%) 
rozpoznania pewne (dwukrotnie Geotrichum capi-
tum, jednokrotnie Aspergillus fumigatus) oraz 4 (5,4%) 
prawdopodobne. Wśród pacjentów z AML stwierdzono 
4 (20%) zakażenia przełamujące, tj. jedno zakażenie 
przełamujące na 587 osobodni, w tym jedno (5%) roz-
poznanie pewne (Aspergillus flavus) i 3 (15%) prawdo-
podobne.

Aim. Analysis of results of antifungal prophylaxis program with posaconazole in chil-
dren in 3 hematooncology and 2 HSCT centers during a one-year period of prophylaxis 
refund program by National Health Fund.

Material and methods. Retrospective analysis of all consecutive 73 allo-HSCT and 
20 AML children on prophylaxis with posaconazole between 1.05.2014-30.04.2015.

Results. In children after allo-HSCT, 7 (9.5%) breakthrough infections including 3 prov-
en (2 x Geotrichum capitum, 1 x Aspergillus fumigatus), and 4 probable IFD were diag-
nosed, while among AML patients, 4 (20%) breakthrough infections, including 1 (5%) prov-
en (Aspergillus flavus), and 3 (15%) probable IFD. Adverse events related to posaconazole 
administration were reported in 3 (4.1%) HSCT patients: vomiting, nausea, diarrhoea. No 
adverse events were reported in AML patients. IFD was the cause of death in one AML and 
one allo-HSCT patient, respectively.

Conclusions. In comparison to historic group, posaconazole used in prophylaxis in 
allo-HSCT patients reduced incidence of IFD from 15.5 to 9.5% (OR = 0.6; p = 0.2). Data 
from the first year of the refund program are optimistic, showing good efficacy and good 
tolerability of the drug, also in children under 12 years. Only in 2 patients on posaconazole 
prophylaxis, IFD contributed to the death. Data on AML patients are preliminary due to low 
recruitment.
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Krzysztof Czyżewski i wsp.

W porównaniu z grupą historyczną, pozakonazol sto-
sowany w profilaktyce u pacjentów po HSCT zmniejszył 
częstość postaci potwierdzonych lub prawdopodob-
nych IFD z 15,5 do 9,5% (OR = 0,6; p = 0,2) (ryc. 1). 
W przypadku AML, pomimo rozpoznania tylko jedne-
go przypadku potwierdzonej IFD, takiej zależności nie 
można stwierdzić, co wynika z ograniczonej liczby pa-
cjentów analizowanych w bieżącym badaniu.

Działania niepożądane wiązane z pozakonazolem 
obserwowano zaledwie u 3 (4,1%) pacjentów po HSCT. 
Były to wymioty (u jednego pacjenta), nudności, złe sa-
mopoczucie (u jednego pacjenta) oraz biegunka (rów-
nież u jednego pacjenta). U pacjentów z AML nie ob-
serwowano działań niepożądanych pozakonazolu. IFD 
była przyczyną zgonu 1 (5%) pacjenta z AML i 1 (1,4%) 
pacjenta po HSCT.

DYSKUSJA

Inwazyjne zakażenia grzybicze są jednym z najpo-
ważniejszych powikłań infekcyjnych u pacjentów pod-
dawanych chemioterapii lub przeszczepieniu komórek 
krwiotwórczych i poza nawrotami choroby nowotworo-
wej stanowią jedną z głównych przyczyn wpływających 
na śmiertelność w tych grupach pacjentów, zwłaszcza 
podczas przedłużających się okresów neutropenii. 
Najczęściej IFD występuje u pacjentów leczonych 
z powodu AML oraz poddawanych HSCT, co podkre-
ślają zarówno międzynarodowe grupy badawcze (6), 
jak i badania polskie (1). Wprowadzenie profilaktyki 
IFD u tych pacjentów z zastosowaniem przeciwgrzybi-
czych leków z grupy azoli pozwoliło na znaczną reduk-
cję incydentów IFD. W roku 2007 do profilaktyki prze-
ciwgrzybiczej wprowadzono pozakonazol (7, 8), który 
charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum aktyw-
ności przeciwgrzybiczej oraz bardzo dobrą tolerancją 
przez pacjentów i niewielkim odsetkiem działań niepo-
żądanych. Zalety tego leku spowodowały zaliczenie go 

do podstawowych leków w profilaktyce IFD przez gru-
py robocze ECIL opracowujące rekomendacje postę-
powania (6, 9). Stosowanie leków przeciwgrzybiczych 
w profilaktyce IFD u pacjentów z AML i po HSCT stało 
się międzynarodowym standardem postępowania.

Pomimo ograniczeń finansowych, Minister Zdrowia 
podjął decyzję o wprowadzeniu w 2014 roku progra-
mu refundacji profilaktyki IFD przy pomocy pozako-
nazolu u dzieci z AML, po HSCT, z zespołami mielo-
dysplastycznymi, przewlekłą chorobą ziarniniakową 
oraz oporną lub nawrotową ostrą białaczką limfobla-
styczną (2, 3).

Przeprowadzona analiza podsumowuje efekty sto-
sowania tego programu w trzech ośrodkach hema-
toonkologii dziecięcej oraz w dwóch pediatrycznych 
ośrodkach HSCT. Analizą objęto stosunkowo dużą 
grupę pacjentów po HSCT, natomiast liczba pacjentów 
z AML niepoddawanych transplantacji była niewielka, 
co wynika z względnej rzadkości tej postaci białaczki 
u dzieci. Zgodnie z oczekiwaniami, częstość występo-
wania IFD na poziomie rozpoznania potwierdzonym 
lub prawdopodobnym u pacjentów po HSCT obniży-
ła się w stosunku do grupy porównawczej, którą sta-
nowili pacjenci poddawani przeszczepieniu w latach 
2012-2013 (1). Względny spadek częstości zakażeń 
u pacjentów po HSCT wyniósł prawie 39% w stosunku 
do pacjentów leczonych w okresie dwóch lat poprze-
dzających wprowadzenie programu standardowej pro-
filaktyki zakażeń IFD.

Należy mieć na uwadze dane, że prawdopodobnie 
nie ma możliwości, aby profilaktyka przeciwgrzybicza 
była skuteczna w 100% u pacjentów z ostrymi białacz-
kami lub poddawanymi HSCT. Wynika to z faktu bardzo 
złożonych czynników ryzyka rozwoju IFD, zależnych 
od: pacjenta, rodzaju choroby, rodzaju terapii, czynni-
ków wpływających na stan immunosupresji, inwazyj-
ności stosowanej terapii podstawowej powodującej 
uszkodzenie ciągłości błon śluzowych i skóry (10-13). 
Dodatkowo, w ostatnich latach coraz bardziej podkre-
śla się znaczenie ekspresji genów predysponujących 
do rozwoju IFD, stwierdzanej u części pacjentów (11). 
W niedawno opublikowanych wynikach analizy sku-
teczności postępowania profilaktycznego z zasto-
sowaniem profilaktyki pozakonazolem u pacjentów 
z AML w Niemczech wykazano, że pomimo profilaktyki 
IFD i tak u 28% pacjentów konieczne było stosowanie 
dodatkowej terapii przeciwgrzybiczej (14). Nie miało to 
jednak wpływu na ostateczne wyniki terapii przeciw-
grzybiczej w stosunku do porównywanych innych spo-
sobów profilaktyki IFD. Podobne wyniki skuteczności 
profilaktyki pozakonazolem uzyskano w innych anali-
zach, w których wystąpiła konieczność zastosowania 
empirycznej terapii przeciwgrzybiczej u 32-33% pa-
cjentów (15, 16).

Ze względu na retrospektywny charakter tej analizy, 
wyniki należy traktować ostrożnie zarówno w kwestii 
dobrej skuteczności profilaktyki, jak i dobrej tolerancji 
stosowanego leku. Niemniej jednak analiza ta poka-
zuje, że wprowadzenie programu profilaktyki zakażeń 

Ryc. 1. Częstość występowania potwierdzonych i prawdopodob-
nych postaci IFD u pacjentów po HSCT po wprowadzeniu profilak-
tyki pozakonazolem w stosunku z grupą historyczną, nieobjętą pro-
filaktyką (p = 0,2)
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grzybiczych u dzieci z AML i po HSCT stało się bar-
dzo ważnym elementem postępu w zakresie leczenia 
wspomagającego w hematoonkologii i transplanto-
logii. Konieczne jest kontynuowanie tego programu, 
a także jednoczesna intensyfikacja wszelkich działań 
profilaktycznych w zakresie ochrony pacjentów w im-
munosupresji przed drobnoustrojami (tzw. antimicro-
bial stewardship), a zwłaszcza profilaktyki środowi-
skowej.

WNIOSKI
Dane z pierwszego roku stosowania pozakonazolu 

dostępnego w refundacji aptecznej u pacjentów po 
HSCT są zachęcające, zwłaszcza z uwagi na wyso-
ki profil bezpieczeństwa leku, również u pacjentów 
w wieku poniżej 12 lat. Jedynie u 2 pacjentów, u któ-
rych zastosowano pozakonazol w profilaktyce, IFD 
była przyczyną zgonu. Dane pacjentów z AML z uwa-
gi na małą grupę pacjentów są trudne do interpretacji.
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