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Od redakcji

Rak płuca nadal pozostaje najczęstszym powodem 
zgonów z przyczyn nowotworowych zarówno na 
świecie, jak i w Polsce. O ile można zaobserwować 

stopniowy spadek zachorowań na raka płuca wśród mężczyzn, 
o tyle w grupie kobiet liczba nowych przypadków niestety 
szybko rośnie. 

Problemem wciąż jest późna wykrywalność oraz niewy-
starczająca skuteczność dotychczasowych metod leczenia, 
zwłaszcza w zaawansowanych postaciach choroby, gdy nie-
możliwe jest zabieg operacyjny, ciągle pozostający najbardziej 
optymalnym sposobem postępowania. 

Pojawienie się nowych metod terapii, przede wszystkim 
rozpowszechnienie inhibitorów kinazy tyrozynowej, było 
istotnym krokiem naprzód dającym szansę na wydłużenie 
czasu wolnego od progresji choroby wielu chorym na niedrob-
nokomórkowego raka płuca. Największe korzyści z leczenia 
inhibitorami kinazy tyrozynowej odnoszą pacjenci z rozpo-
znanym rakiem gruczołowym płuca lub rakiem niedrobnoko-
mórkowym z komponentem tego utkania oraz z obecnością 
aktywującej mutacji w genie EGFR, a także chorzy, u których 
wykryto rearanżację w genie ALK lub ROS.

Jednak zważywszy na to, że wymienione zaburzenia mo-
lekularne dotyczą małej grupy chorych [w rasie kaukaskiej 
(białej) ok. 10–15% chorych z mutacją aktywującą EGFR i 3–7% 
z rearanżacją genu ALK], pozostaje ogromna liczba osób, 
u których nie udaje się stwierdzić występowania mutacji, jak 
również pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca 
o utkaniu innym niż gruczolakorak.

Dla tej grupy chorych szansą stała się immunoterapia, której 
szybki rozwój nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat. 

Tej nowej, obiecującej metodzie leczenia poświęcone są 
artykuły profesora Dariusza Kowalskiego oraz profesora Pawła 
Krawczyka i współautorów.

W artykule zatytułowanym „Leczenie immunokompetentne 
w II i kolejnych liniach leczenia zaawansowanego niedrobno-
komórkowego raka płuca” prof. Kowalski przedstawia aktualne 
możliwości wykorzystania leków blokujących immunologicz-
ne punkty kontroli w terapii niedrobnokomórkowego raka 
płuca, zarówno w I linii leczenia (pembrolizumab), jak i w II 
(pembrolizumab, niwolumab, atezolizumab), oraz korzyści 
wynikające ze stosowania tej metody. Przede wszystkim na 
podkreślenie zasługuje wydłużenie czasu przeżycia wolnego 
od progresji choroby i całkowitego czasu przeżycia, poprawa 
jakości życia, mała toksyczność stosowanych leków i możliwość 
leczenia chorych z rakiem nie tylko gruczołowym, ale także 
płaskonabłonkowym.

Problemem ciągle pozostaje brak wiarygodnych czynni-
ków predykcyjnych, które mogłyby pozwolić na obiektywną 
kwalifikację pacjentów do tego rodzaju terapii. Zagadnieniem 
tym zajęli się prof. Krawczyk i współautorzy, którzy w artykule 
„Czynniki predykcyjne dla immunoterapii ukierunkowanej na 
immunologiczne punkty kontroli u chorych na niedrobno-

komórkowego raka płuca” poruszają najistotniejsze kwestie 
związane z proponowanymi testami predykcyjnymi. Autorzy 
oparli się również na własnych doświadczeniach z dwoma 
przeciwciałami: 22C3 w kwalifikacji do stosowania pembro-
lizumabu i SP142 w kwalifikacji do stosowania atezolizumabu.

Dotychczas jedynym proponowanym czynnikiem pre-
dykcyjnym jest ekspresja PD-L1 na powierzchni komórek 
nowotworowych lub komórek nowotworowych i immunolo-
gicznych występujących w utkaniu guza. Jednak ocena immu-
nohistochemiczna ekspresji PD-L1 budzi wiele kontrowersji, 
które są związane z różnorodnością stosowanych przeciwciał, 
koniecznością wykorzystania odpowiednich platform dia-
gnostycznych powiązanych z konkretnymi przeciwciałami. 
Kontrowersje te wynikają również z obiektywizmu oceny 
reakcji i wreszcie z dostępności materiału, w którym ocenia 
się ekspresję PD-L1. Ponadto odpowiedź na immunoterapię 
obserwuje się zarówno u chorych, u których stwierdza się eks-
presję PD-L1, jak również u tych, u których ona nie występuje. 
W podsumowaniu autorzy konkludują: „Największe nadzieje 
na opracowanie wiarygodnego czynnika predykcyjnego dla 
immunoterapii budzi rozwój nowych technologii biologii 
molekularnej i dzięki temu możliwość badania licznych nie-
prawidłowości genetycznych w komórkach nowotworowych”.

Zagadnieniem nowych technologii w biologii molekularnej 
i ich zastosowania w diagnostyce raka płuca zajął się w swoim 
artykule doktor Adam Szpechciński. Poza przedstawieniem 
najczęściej stosowanych technik, wykorzystywanych przede 
wszystkim do oceny występowania mutacji w komórkach 
nowotworowych, pozwalających na użycie inhibitorów kinazy 
tyrozynowej, autor w bardzo przejrzysty sposób wyjaśnia 
następujący temat: „Wykorzystanie sekwencjonowania nowej 
generacji (NGS) w diagnostyce molekularnej niedrobnoko-
mórkowego raka płuca: aktualne możliwości i perspektywy 
na przyszłość”.

Sekwencjonowanie nowej generacji jest obecnie najbardziej 
obiecującą metodą, pozwalającą na analizę pozakomórkowego 
DNA z krwi chorych na raka płuca pod kątem wielu zaburzeń 
genetycznych o potwierdzonym bądź potencjalnym znaczeniu 
klinicznym. Umożliwia ponadto identyfikację rzadkich mutacji, 
które nie są wykrywane technikami podstawowymi, a przede 
wszystkim jest mało inwazyjnym badaniem, wykorzystującym 
krew chorego, dzięki czemu może być ono powtarzane, co 
jest szczególnie korzystne w przypadkach, gdy nie ma moż-
liwości pobrania materiału tkankowego z guza pierwotnego 
lub przerzutu.

Ze względu na nadzieje, jakie wiąże się z metodą NGS, 
warto zapoznać się z informacjami zawartymi w artykule 
dr. Szpechcińskiego, który poza niewątpliwymi korzyściami 
wynikającymi z wprowadzenia NGS przedstawia też istotne 
problemy dotyczące wykorzystania tej metody badawczej.
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