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Jednym z istotniejszych wydarzeń w onkologii w ciągu ostat-
nich lat jest wykorzystanie inhibitorów punktów kontroli 
immunologicznej w leczeniu nowotworów różnego typu.
Skuteczność pembrolizumabu w leczeniu zaawansowanego 

czerniaka przyczyniła się do zastosowania immunoterapii 
w leczeniu innych nowotworów, m.in. niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (NDRP). Dla wielu chorych z nieoperacyjnym 
NDRP terapia lekami blokującymi receptory PD-1 (niwolumab, 
pembrolizumab) lub ligandy PD-L1 (atezolizumab, durwalumab) 
okazała się przełomowa. Umożliwiła długotrwałą kontrolę cho-
roby, dała nadzieję na skuteczne leczenie pacjentom z rakiem 
gruczołowym bez obecności mutacji EGFR lub rearanżacji 
w genie ALK bądź z pojawiającą się opornością na inhibitory 
kinazy tyrozynowej, a przede wszystkim dała szansę na sku-
teczne leczenie chorym z płaskonabłonkowym rakiem płuca. 
Zastosowanie leków blokujących punkty kontroli immuno-
logicznej w II i kolejnych liniach leczenia pozwala uzyskać 
wielomiesięczne mediany przeżycia. 

O znaczeniu immunoterapii i korzyściach wynikających 
z leczenia zaawansowanych postaci NDRP pisze w swoim 
artykule dr Adam Płużański (Rola przeciwciał anty-PD-1 
i anty-PD-L1 w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca). 
Autor omawia skuteczność działania leków zarejestrowanych 
w Europie (niwolumabu, pembrolizumabu i atezolizumabu), 
zasady doboru chorych oraz tolerancję leczenia. Zwraca rów-
nież uwagę na kwestię związaną z ustaleniem optymalnego 
czynnika predykcyjnego kwalifikującego do immunoterapii. 

Obecnie za najistotniejszy czynnik predykcyjny, umożli-
wiający zastosowanie leków immunokompetentnych, uważa 
się ekspresję cząsteczki PD-L1 na powierzchni komórek no-
wotworowych i/lub immunologicznych w podścielisku guza. 
Najważniejsze problemy dotyczą wyboru odpowiedniego prze-
ciwciała, dostępności materiału adekwatnego do wykonania 
predykcyjnych testów immunohistochemicznych oraz faktu, 
że w wielu przypadkach korzyść z leczenia odnoszą chorzy 
na NDRP zarówno z ekspresją PD-L1, jak i bez niej. Niekiedy 
jednak pacjent nie reaguje na leki immunokompetentne mimo 
stwierdzonej wysokiej ekspresji PD-L1. 

Zagadnieniu rozbieżności wyników badań klinicznych nad 
rolą ekspresji PD-L1 jako czynnika predykcyjnego w kwalifi-
kacji do zastosowania terapii inhibitorami immunologicznych 
punktów kontroli poświęcony jest artykuł prof. Pawła Kraw-
czyka (Wiarygodność oznaczeń ekspresji PD-L1 na komórkach 
nowotworowych i immunologicznych w kwalifikacji do leczenia 
przeciwciałami anty-PD-1 lub anty-PD-L1 chorych na NDRP). 
Autor podkreśla w nim, że pojawiające się kontrowersje mogą 
wynikać z różnic w sposobie badania i oceny ekspresji PD-L1 
metodą immunohistochemiczną (IHC). Do oznaczania reakcji 
PD-L1 wykorzystuje się bowiem różne klony przeciwciał, różne 
zestawy odczynników i automaty do badań IHC, a przede 
wszystkim przyjmuje się odmienne zasady interpretacji wy-
ników i punkty odcięcia uznawane za wynik dodatni. 

Odnotowywane różnice stały się przyczyną dyskusji nad 
wiarygodnością ekspresji PD-L1 jako skutecznego biomarkera 
kwalifikującego do immunoterapii. Autor omawia dwa projekty 
(BluePrint 1 i BluePrint 2) przeprowadzone w celu rozwiania 
tych wątpliwości. Lektura artykułu prof. Pawła Krawczyka 
przybliża istotne zagadnienia związane z zastosowaniem tej 
innowacyjnej metody w leczeniu zaawansowanych postaci 
NDRP, przede wszystkim naświetla trudności, jakie pojawiają 
się podczas kwalifikacji pacjentów do terapii inhibitorami 
punktów kontroli immunologicznej. Jak zauważa autor: „Eks-
presja PD-L1 to obecnie najlepiej zbadany czynnik predykcyjny 
dla immunoterapii anty-PD-1 lub anty-PD-L1 u chorych na 
NDRP. […] Należy jednak stwierdzić, że czynnik ten nie jest 
idealnym markerem pozwalającym bezbłędnie zakwalifikować 
chorych do immunoterapii”. 

Czy w celu zastosowania blokerów punktów kontroli immu-
nologicznej wykonywać testy predykcyjne, czy też nie? Pytanie 
to jest o tyle istotne, że materiał, jakim dysponuje patomorfolog 
oceniający reakcje IHC kwalifikujące do leczenia, najczęściej 
odpowiada małym wycinkom tkankowym lub rozmazom 
cytologicznym, które w istotny sposób ograniczają możliwo-
ści wykonania wielu badań dodatkowych. Do tego problemu 
nawiązuje kolejny artykuł zatytułowany Rola diagnosty i/lub 
technika laboratoryjnego w procesie diagnostycznym raka 
płuca, którego autorką jest mgr Krzysztofa Węsierska. Bardzo 
często podkreśla się konieczność racjonalnego dysponowania 
wycinkami i rozmazami cytologicznymi pobieranymi od cho-
rych, zwłaszcza z zaawansowanym guzem płuca, u których 
na ogół jest to jedyny dostępny materiał, na jego podstawie 
ustala się rozpoznanie oraz określa czynniki predykcyjne dzięki 
wynikom zarówno testów IHC, jak i molekularnych. Przede 
wszystkim zwraca się uwagę na kształcenie patomorfologów 
zajmujących się diagnostyką mikroskopową raka płuca, lecz 
zapomina, że wynik badania histopatologicznego jest efektem 
pracy zespołowej. Od świadomości i wykształcenia zespołu 
laboratoryjnego zakładów patomorfologii zależy zarówno jakość 
wykonywanych preparatów, jak i odpowiednie dysponowanie 
materiałem histologicznym i cytologicznym. Jak pisze sama 
autorka: „Porozumienie pomiędzy lekarzem patomorfologiem 
a zespołem diagnostów gwarantuje racjonalne wykorzystanie 
unikatowego materiału tkankowego i cytologicznego, co w wie-
lu przypadkach może zaoszczędzić pacjentowi konieczności 
wykonania kolejnego badania w celu ponownego pobrania 
materiału”. 

Ostatni artykuł pt. Skuteczność pembrolizumabu u chorego 
po niepowodzeniu leczenia metodą radykalnej chemioradio-
terapii – opis przypadku przedstawia korzyści wynikające ze 
stosowania immunoterapii. Doktor Magdalena Knetki-Wró-
blewska opisuje przypadek pacjenta z zaawansowanym rakiem 
płaskonabłonkowym płuca, u którego po niepowodzeniu le-
czenia metodą sekwencyjnej chemio-, radioterapii, a następnie 
paliatywnej chemioterapii zastosowano pembrolizumab, dzięki 
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czemu uzyskano regresję zmian mierzalnych. Przed kwalifi-
kacją do leczenia u chorego wykazano ekspresję PD-L1 blisko 
w 100% komórek raka, co potwierdza znaczenie predykcyjne 
testu immunohistochemicznego.

Zachęcam do zapoznania się z bieżącym numerem pisma, 
w którym autorzy poruszyli trudne zagadnienie stosowania 
immunoterapii w zaawansowanym NDRP. Mam świado-
mość, że jeszcze wiele tematów czeka na omówienie. Jedną 

z pilniejszych kwestii jest pytanie o to, jak poradzić sobie z ro-
snącą liczbą biomarkerów wymaganych do oceny i kwalifikacji 
chorych do leczenia w stosunku do niewielkiej ilości materiału 
tkankowego i cytologicznego. Być może odpowiedzi udzielą 
nowe techniki, o których przeczytają Państwo w następnym 
numerze „Wiadomości Onkologicznych w Pigułce”.
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