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Immunoterapia z zastosowaniem inhibitorów immuno-
logicznych punktów kontrolnych stała się przełomem 
w leczeniu chorób nowotworowych, w szczególności 
niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) i czerniaka. 
W leczeniu zaawansowanego NDRP zastosowanie zna-
lazły przeciwciała anty-PD-1 (ang. programmed death 1) 
– niwolumab i pembrolizumab – oraz anty-PD-L1 (ang. 
programmed death ligand 1) – atezolizumab. Niestety 
nie wszyscy pacjenci odnoszą korzyść z przyjmowania 
wymienionych leków. 

Czynnikiem predykcyjnym kwalifikującym do lecze-
nia miała być ekspresja cząsteczki PD-L1 na powierzchni 
komórek nowotworowych i immunologicznych nacieka-
jących guz. Jednak chorzy na płaskonabłonkowego raka 
płuca odnoszą zazwyczaj większą korzyść z terapii II linii 
niwolumabem niż docetakselem, niezależnie od statusu 
ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych. Mediana 
czasu życia pacjentów z NDRP o typie innym niż płasko-
nabłonkowy z jakąkolwiek ekspresją PD-L1 na komórkach 
nowotworowych jest dłuższa w przypadku zastosowania 
u nich niwolumabu niż docetakselu. Natomiast korzyść 
ze stosowania niwolumabu i docetakselu u osób z takim 
rozpoznaniem nowotworu, ale bez ekspresji PD-L1 na 
komórkach nowotworowych, jest porównywalna. Pem-
brolizumab obniża ryzyko zgonu w porównaniu ze stan-
dardową chemioterapią zarówno w I, jak i w II linii leczenia 
u chorych na NDRP z ekspresją PD-L1 na komórkach no-
wotworowych. Atezolizumab wykazuje przewagę nad 
chemioterapią II linii za pomocą docetakselu u chorych 
na NDRP niezależnie od ekspresji PD-L1 na komórkach 
nowotworowych i immunologicznych [1–5].

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

Rozbieżne wyniki badań klinicznych nad rolą ekspresji 
PD-L1 jako czynnika predykcyjnego w kwalifikacji do te-
rapii inhibitorami immunologicznych punktów kontroli, 
mogą wynikać z istotnych różnic w sposobie badania 
i oceny ekspresji PD-L1 metodą immunohistochemiczną 
(IHC). Do oznaczenia ekspresji PD-L1 na komórkach no-
wotworowych i immunologicznych w badaniach klinicz-
nych z różnymi przeciwciałami anty-PD-1 lub anty-PD-L1 
wykorzystano różne klony przeciwciał monoklonalnych, 
różne zestawy odczynników i różną aparaturę służącą do 
wykonania barwień IHC oraz różny sposób interpreta-
cji wyników – różny odsetek komórek nowotworowych 
z ekspresją PD-L1 uznawany był za dodatni wynik testu 
(tab. 1) [1–9].

W związku z takimi różnicami w testach diagnostycz-
nych wykorzystywanych do badania ekspresji PD-L1 poja-
wiają się istotne wątpliwości dotyczące ich wiarygodności. 
Pierwsze pytanie wymagające odpowiedzi brzmi: czy wy-
niki ekspresji PD-L1 uzyskane za pomocą różnych testów 
IHC można ze sobą porównywać? Ponadto do wyjaśnienia 
pozostaje kwestia, czy można wymiennie stosować wy-
niki oceny ekspresji PD-L1 uzyskane za pomocą różnych 
testów IHC w kwalifikacji do terapii różnymi przeciwcia-
łami: anty-PD-1 lub anty-PD-L1. Dwa projekty: BluePrint 1 
i BluePrint 2 zostały przeprowadzone w celu odpowiedzi 
na te pytania [10, 12].

W badaniu BluePrint 1 trzech patomorfologów prze-
prowadziło niezależnie ocenę ekspresji PD-L1 na komór-
kach nowotworowych i  immunologicznych (zgodnie 
z instrukcjami stosowania poszczególnych testów IHC 
wymienionych w tab. 1) w preparatach tkankowych uzy-
skanych od 39 chorych na NDRP. Wykazano, że ekspresja 
PD-L1 na komórkach nowotworowych oceniana za po-
mocą testów IHC z klonem przeciwciał 22C3, 28-8 i SP263 
jest porównywalna i wyższa niż w przypadku testu IHC 
wykorzystującego klon przeciwciała SP142. Stwierdzono 
także, że ekspresję PD-L1 na komórkach immunologicz-
nych można wykazać za pomocą wszystkich badanych 
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testów IHC, ale rozbieżność wyników jest bardzo duża, 
zarówno jeśli chodzi o rodzaj testu diagnostycznego, jak 
i indywidualną ocenę patomorfologa. Tylko w przypadku 
19 preparatów uzyskano zgodne dodatnie wyniki ekspre-
sji PD-L1 na komórkach nowotworowych (w przypadku 
testu IHC wykorzystującego przeciwciało SP142 – także 
na komórkach immunologicznych) za pomocą wszyst-
kich testów IHC. Najwyższy odsetek dodatnich wyników 
ekspresji PD-L1 (78,9%) wykazano za pomocą testu IHC 
z klonem przeciwciała SP142. Wynikało to z faktu, że za 
dodatni wynik uznawano w tym przypadku występowa-
nie jakiejkolwiek ekspresji PD-L1 na komórkach nowo-
tworowych i immunologicznych (mimo że odczyn IHC 
uzyskany za pomocą tego testu był najsłabszy). W przy-
padku wykorzystania testów IHC z klonami przeciwciał 
22C3 i 28-8 68,4% analizowanych materiałów wykazywało 

Immunoterapeutyk Cel
Przeciwciało 
anty-PD-L1 

w metodzie IHC

Epitop dla wiązania 
przeciwciała  
anty-PD-L1

Sposób 
badania IHC

Punkt odcięcia  
(sposób oceny)

Niwolumab  
(CheckMate 057 i 017, 
odpowiednio dla raka płasko- 
i niepłaskonabłonkowego)

PD-1 28-8 Zewnątrzkomórkowy

DakoLink 48

Kom. nowotworowe
< 1% vs ≥ 1%
< 5% vs ≥ 5%
< 10% vs ≥ 10%

Pembrolizumab  
(KEYNOTE-010)

PD-1 22C3 Zewnątrzkomórkowy
Kom. nowotworowe
≥ 1%
≥ 50%

Atezolizumab (OAK) PD-L1 SP142 Cytoplazmatyczny

Ventana 
Benchmark 

Kom. nowotworowe
< 1% 
≥ 1% – < 5%
≥ 5% – < 10%
≥ 10% – < 50%
≥ 50%
Kom. immunologiczne
< 1%
≥ 1% – < 5%
≥ 5% – < 10%
≥ 10%

Durwalumab PD-L1 SP263 Cytoplazmatyczny
Kom. nowotworowe
< 25%
≥ 25%

Awelumab PD-L1 73-10 Cytoplazmatyczny DakoLink 48

Kom. nowotworowe
< 1% 
≥ 1% – < 50%
≥ 50% – < 80%
≥ 80%

jakąkolwiek ekspresję PD-L1 na komórkach nowotworo-
wych (≥ 1% komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1).

 Najmniej dodatnich wyników ekspresji PD-L1 wykaza-
no za pomocą testu IHC z SP263 (52,6% materiałów), mimo 
że test z tym klonem przeciwciała dawał najsilniejsze od-
czyny IHC. Wynika to z faktu, że za dodatni wynik badania 
IHC uznawano w tym przypadku obecność ekspresji PD-L1 
na ponad 25% komórek nowotworowych [10]. 

Między innymi na podstawie tych wyników 5 maja 
2017  r. test IHC wykorzystujący klon przeciwciała 
SP263, używany dotąd do diagnostyki ekspresji PD-L1 
w badaniach klinicznych z durwalumabem, uzyskał 
znak CE do badania ekspresji PD-L1 w kwalifikacji do te-
rapii pembrolizumabem. Obecnie test ten posiada znak 
CE do oceny ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworo-
wych także w kwalifikacji do terapii niwolumabem [11].

Tab. 1. Zestawienie najistotniejszych różnic w sposobie wykonania testów IHC wykorzystywanych do oceny ekspresji  
PD-L1 na komórkach nowotworowych i immunologicznych u chorych na NDRP [1–9]
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W badaniu BluePrint 2 wykorzystano materiał tkanko-
wy i cytologiczny (archiwizowany w postaci cytobloków) 
uzyskany od 81 chorych na NDRP. U każdego pacjenta 
wykonano po 8 badań immunohistochemicznych za 
pomocą 5 różnych testów IHC (oprócz testów IHC wy-
korzystywanych w projekcie BluePrint 1 zastosowano 
także test IHC z przeciwciałem 73-10). Oceny ekspresji 
PD-L1 dokonało niezależnie 18 patomorfologów, a analiza 
została przeprowadzona zarówno na preparatach oglą-
danych pod mikroskopem, jak i na wirtualnych obrazach 
zeskanowanych preparatów. W badaniu wykorzystano 
7 kategorii oceny ekspresji PD-L1 na komórkach nowo-
tworowych (< 1%, 1 ≤ 5%, 5 ≤ 10%, 10 ≤ 25%, 25 ≤ 50%, 
50 ≤ 80%, 80–100% komórek nowotworowych z ekspresją 
PD-L1) i 4 kategorie oceny ekspresji PD-L1 na komórkach 
immunologicznych (tak jak w badaniu OAK, tab. 1) [12].

Wykazano, że odczyny IHC uzyskane za pomocą 
przeciwciał 22C3, 28-8 i SP263 są porównywalne i mają 
wysoką wiarygodność w materiałach tkankowych. Na-
tomiast ekspresja PD-L1 wykazana za pomocą testu IHC 
wykorzystującego przeciwciało SP142 jest słabsza, a te-
stu IHC wykorzystującego przeciwciało 73-10 silniejsza 
w porównaniu z ekspresją PD-L1 wykazywaną przy użyciu 
pozostałych trzech testów IHC. Co za tym idzie, odsetek 
materiałów z ekspresją PD-L1 na poziomie ≥ 1%, ≥ 25% 
i ≥ 50% komórek nowotworowych wykazany testem IHC 
z przeciwciałem SP142 był najniższy, a odsetek takich 
komórek wykazanych testem 73-10 – najwyższy. Na pod-
stawie takich wyników kwalifikacja do terapii pembroli-
zumabem, który jako jedyny lek immunokompetentny 
uzyskał rejestrację tylko u chorych z ekspresją PD-L1 
(kwalifikacja do terapii niwolumabem i atezolizumabem 
nie wymaga oceny ekspresji PD-L1), różniłaby się istotnie 
w zależności od rodzaju testu IHC wykorzystanego w dia-
gnostyce. Wśród chorych, u których wykorzystano test 
IHC z przeciwciałem SP142, odsetek pacjentów, u których 
możliwe byłoby leczenie pembrolizumabem zarówno w I, 
jak i w II linii, byłby najniższy [12]. 

Badanie BluePrint 2 wykazało także, że wśród prepara-
tów uzyskanych z cytobloków występuje większy odsetek 
preparatów ujemnych, a siła odczynu IHC na obecność 
ekspresji PD-L1 jest słabsza, niezależnie od rodzaju testu 
IHC. Autorzy wysnuli wniosek, że ocena ekspresji PD-L1 na 
materiałach z cytobloków ma ograniczoną wiarygodność. 
Patomorfolodzy stwierdzili ponadto, że ocena ekspre-
sji PD-L1 na komórkach immunologicznych ma bardzo 
niską wiarygodność. Badanie takie jest niemożliwe do 
przeprowadzenia w wycinkach uzyskanych z cytobloków 
z uwagi na fakt, że ocenie podlegają pola powierzchni 
guza nacieczone komórkami immunologicznymi z eks-
presją PD-L1. Natomiast materiał z biopsji cienkoigłowej 

(cytoblok) zawiera głównie skupienia komórek, nie za-
chowuje struktury morfologicznej guza i niemożliwe jest 
stwierdzenie miejsca pochodzenia komórek immunolo-
gicznych [12]. 

Wyniki uzyskane przez różnych patomorfologów 
mogą się między sobą znacznie różnić. Największą zgod-
ność wyników testów IHC zaobserwowano w przypadku 
oceny ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych 
w preparatach tkankowych – ocena pod mikroskopem 
oraz ocena preparatów wirtualnych na ekranie monitora 
dostarczały podobnych wyników. Badanie ekspresji PD-L1 
w materiałach z biopsji cienkoigłowej (cytoblok) dostar-
czało zróżnicowanych wyników w zależności od osoby 
prowadzącej ocenę. Najwięcej niezgodnych wyników 
patomorfolodzy uzyskali, oceniając ekspresję PD-L1 na 
komórkach immunologicznych [12].

Ekspresja PD-L1 to obecnie najlepiej zbadany czynnik 
predykcyjny dla immunoterapii przeciwciałami anty-PD-1 
lub anty-PD-L1 u chorych na NDRP. Ponadto stanowi je-
dyny czynnik predykcyjny dla immunoterapii badany 
w prospektywnych badaniach klinicznych. Należy jednak 
stwierdzić, że czynnik ten nie jest idealnym markerem 
pozwalającym bezbłędnie zakwalifikować chorych do 
immunoterapii. 

Z obserwacji klinicznych wynika, że odpowiedź na le-
czenie przeciwciałami anty-PD-1 lub anty-PD-L1 możliwa 
jest nawet u pacjentów, u których nie stwierdza się ekspre-
sji PD-L1 na komórkach nowotworowych lub immunolo-
gicznych. Może to wynikać z faktu heterogenności guza 
nowotworowego, zmian ekspresji PD-L1 pod wpływem 
wcześniejszych terapii (ekspresję PD-L1 najczęściej bada 
się w materiałach archiwalnych) oraz możliwej obecno-
ści ekspresji PD-L1 w przerzutowych węzłach chłonnych 
u chorych bez ekspresji tej cząsteczki na komórkach no-
wotworowych w guzie pierwotnym. Drugim problemem 
w ocenie ekspresji PD-L1 jest wykorzystanie do tego celu 
różnych testów immunohistochemicznych, których wyni-
ki znacznie się między sobą różnią. Trzecim ograniczeniem 
powszechnego wykorzystania badania ekspresji PD-L1 do 
kwalifikacji do terapii różnymi przeciwciałami anty-PD-1 
lub anty-PD-L1 jest fakt, że we wszystkich badaniach kli-
nicznych z tymi lekami stosowano różne kryteria oceny 
ekspresji PD-L1 i różne zasady kwalifikacji chorych do 
leczenia (zarówno pod względem cech klinicznych, jak 
i immunologicznych). Dlatego wyniki poszczególnych 
badań klinicznych dotyczące skuteczności przeciwciał 
anty-PD-1 lub anty-PD-L1 nie mogą być ze sobą bezpo-
średnio porównywane.
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