
Czym są rzadkie choroby? 
Choroby rzadkie to choroby, które dotykają bardzo niewielką liczbę osób. 

We wszystkich specjalnościach medycyny - neurologii, kardiologii, reumatologii, onkologii itp. - istnieje 

wiele chorób o małej lub bardzo małej częstości występowania. Pomimo swojej heterogeniczności, ta 

kategoria patologii ma wspólne aspekty związane właśnie z ich rzadkością, jak zobaczymy później. 

Rzadkie choroby są często bardzo poważne, najczęściej przewlekłe i postępujące: większość z nich jest 

obecna przy urodzeniu lub objawia się we wczesnym dzieciństwie, ale wiele z nich zaczyna się w wieku 

dorosłym. 

Kiedy choroba jest uważana za rzadką? 

• Chociaż podanie dokładnej definicji rzadkości jest arbitralne, choroba z częstością występowania 

1 na 2000 jest w Europie uważana za rzadką. 

• Ile jest rzadkich chorób? 

• Choroby, które spełniają kryterium rozpowszechnienia 1 na 2000 to prawdopodobnie tysiące. 

Wraz z rozpowszechnianiem się wiedzy i nowymi technikami 

badawczymi w dziedzinie genetyki zidentyfikowano i opisano 

wiele nowych stanów lub rzadkich wariantów chorób 

uważanych za „powszechne”. Z tego powodu we Włoszech 

od początku XXI wieku wprowadzono przepisy mające na celu 

ochronę pacjentów z rzadkimi chorobami.  

Podczas opracowywania ustawodawstwa konieczne było 

określenie warunków, w jakich należy zagwarantować 

odpowiednią ochronę.  

W związku z tym sporządzono listę obejmującą około 900 chorób.  
Chociaż liczba ta wydaje się różnić od liczb, które od lat czytano na temat rzadkich chorób, włoska lista 

prawdopodobnie zawiera prawie wszystkie obserwowane rzadkie i powodujące niepełnosprawność 

schorzenia. W każdym razie przepisy przewidują okresowe aktualizacje, które umożliwiają uwzględnienie 

nowych chorób spełniających określone kryteria rzadkości. 

We Włoszech wiele uwagi poświęca się rzadkim chorobom: w rzeczywistości stworzono prawdziwe 

krajowe i regionalne rejestry, które służą do gromadzenia danych pacjentów, na których rozszerzono 

środki ochrony. Rejestry te są bardzo ważne, ponieważ dostarczają wiarygodnych danych, a nie tylko 

szacunków, na temat występowania różnych chorób. 

1. Od lat czytamy, że na świecie jest ponad 300 milionów pacjentów z chorobami rzadkimi, z czego 

około 30 milionów w Europie. W naszym kraju, według portalu poświęconego rzadkim 

chorobom Orphanet Italia, jest około 2 mln osób dotkniętych tymi chorobami, ale są to 

dokładne szacunki. 

2. Mamy jednak do dyspozycji dane z Rejestru Regionu Lombardii, regionu liczącego ponad 10 

milionów mieszkańców, w którym  

3. wrażliwość zdrowia i kultura naukowa wokół rzadkich chorób jest powszechna i długotrwała.  



Cóż, w ciągu prawie 20 lat od wprowadzenia przepisów chroniących pacjentów w Lombardii 

zarejestrowano 91 679 przypadków rzadkich chorób, obejmujących 396 rzadkich chorób lub grup. 

Pomimo ograniczeń metodologicznych tego narzędzia gromadzenia danych, których nie będziemy tutaj 

omawiać, możemy obliczyć, że obecnie ogólna częstość występowania rzadkich chorób w Lombardii 

wynosi 807 na 100 000 osób.  

Ekstrapolując dane na poziomie krajowym, ponownie przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków 

ostrożności przy wyrażaniu szacunków, całkowita liczba pacjentów z rzadkimi chorobami we Włoszech 

może mieścić się w przedziale od 500 do 600 tysięcy osób. 

Jakie jest pochodzenie rzadkiej choroby? 
To, co łączy te zupełnie różne choroby, to rzadkość, więc mówienie o „jednej przyczynie rzadkich 

chorób” nie jest możliwe. Możemy jednak stwierdzić, że jest jeszcze jeden aspekt, który pozwala nam 

dzielić zdecydowaną większość rzadkich chorób: ich genetyczne pochodzenie. Szacuje się, że ponad 70% 

rzadkich chorób jest spowodowanych mutacją genetyczną. 

• Wiele innych schorzeń jest nabytych i znany jest mechanizm genetyczny, który prowadzi do 

wystąpienia choroby (w żargonie patogenetycznym): na przykład wiele chorób 

autoimmunologicznych jest rzadkich. 

• Wreszcie dla jeszcze innych przyczyna jest nadal nieznana i często nie znamy nawet danych 

dotyczących zachorowalności i chorobowości. 

Co mają wspólnego rzadkie choroby? 

Przez wiele lat choroby rzadkie łączyła ważna cecha: trudność w 

rozpoznaniu. Ograniczona wiedza lekarzy rodzinnych, a także 

wielu specjalistów na temat specyficznych objawów i oznak wielu 

chorób rzadkich, utrudnia wczesne postawienie diagnozy. 

Choć zawsze jest to możliwe, dziś ryzyko tzw. „opóźnienia 

diagnostycznego”, polegającego na tym, że pacjent pozostaje bez 

diagnozy przez długi czas, znacznie się zmniejszyło dzięki: 

• zwiększona uwaga lekarzy na nietypowe postacie choroby; 

• imponujący rozwój wiedzy i technik badawczych, zwłaszcza w genetyce; 

• rozpowszechnienie i niemal powszechna użyteczność narzędzi informacji naukowej; 

• do niestrudzonej pracy nad podnoszeniem świadomości przez stowarzyszenia obywateli i 

pacjentów. 

Jednak oprócz wspomnianych powyżej trudności, najważniejszą przeszkodą, z którą pacjenci nadal 

borykają się do dziś, jest brak konkretnego i ostatecznego leczenia. W rzeczywistości rzadkie choroby są 

w dużej mierze spowodowane wadami genetycznymi, których nie można jeszcze naprawić.  

Na razie możliwe jest tylko naprawienie zmian spowodowanych przez te defekty.  
W wielu przypadkach jest to skuteczne: na przykład niektóre choroby metaboliczne, takie jak choroba 

Gauchera lub choroba Fabry'ego, obie spowodowane wadą genetyczną, która powoduje nieprawidłowe 

działanie enzymu. Konsekwencją jest nagromadzenie cząsteczek w niektórych organellach komórkowych 

zwanych lizosomami, które zmieniają funkcjonowanie komórki (a tym samym narządów).  



Obie choroby leczy się obecnie podając wytwarzany w laboratorium enzym, który zastępuje wadliwy. W 

ten sposób choroba nie jest zwalczona, ale objawy przedmiotowe i podmiotowe są znacznie 

zredukowane, a progresja uszkodzenia narządu zostaje osłabiona lub zatrzymana. 

 

Istnieje wiele innych przykładów tego, w jaki sposób badania w ostatnich latach znalazły rozwiązania dla 

innych rzadkich chorób, ale istnieje również wiele innych, dla których nie przewiduje się skutecznych 

metod leczenia. 

Na szczęście w Europie i na całym świecie podjęto decyzję o 

zachęcaniu do rozwoju leków sierocych, które bez 

konkretnych zachęt przemysł farmaceutyczny zasadniczo nie 

byłby zainteresowany rozwojem. Powodem jest to, że byłyby 

one przeznaczone dla ograniczonej liczby pacjentów, a zatem 

zysk ekonomiczny byłby niższy niż inwestycje niezbędne do 

ich rozwoju. 

1. Niestety, leki te są bardzo drogie iz tego powodu nie 

są nawet dostępne w wielu krajach: prowadzi to do nierówności w dostępie do leczenia, co 

obecnie jest nie do przyjęcia. 

2. Pacjenci cierpiący na rzadkie choroby i ich rodziny muszą wówczas stawić czoła trudnościom 

spowodowanym przewlekłością i niepełnosprawnością, które charakteryzują wiele z tych 

schorzeń.  

W europejskich systemach opieki zdrowotnej, w tym włoskim, drogie leki i opieka szpitalna są 

zapewniane bezpłatnie, ale wiele kosztów (pomyśl o indywidualnej pomocy, transporcie, wielu 

rodzajach pomocy) może mocno ciążyć osobom i rodzinom, które z powodu choroby nie mogą 

pracować. 


