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Diagnostyka molekularna raka płuca – 
założenia nowych zaleceń diagnostycznych

(bardzo istotnej zwłaszcza w kontekście wysokiej czułości, 
indywidualnie dla każdego z markerów) oraz wiarygod-
ności przy punkcie odcięcia na poziomie 10% komórek 
nowotworowych w materiale. Rekomendowany limit 
czasu na wykonanie pełnej analizy NGS to 2 tygodnie.

Doniesienia prezentowane podczas konferencji WCLC 
rzeczywiście potwierdzają powyższe założenia w zakre-
sie wysokiej czułości analizy metodą NGS. W materiale 
pochodzącym z biopsji płynnej od 8388 chorych na raka 
płuca wolne krążące DNA (ctDNA) analizowano metodą 
NGS i wykazano wysoką częstość istotnych klinicznie mu-
tacji genu EGFR (26,4%), przy relatywnie niższej częstości 
fuzji genu ALK (1,3%) oraz ROS-1 (0,2%) [1]. Z kolei bardzo 
ciekawa analiza zbiorcza na podstawie 17 664 materia-
łów, przedstawiona przez sieć francuskich laboratoriów 
diagnostycznych, wykazała współwystępowanie mutacji 
w prawie 1% próbek. Wśród nich znalazły się również 
mutacje uważane za wzajemnie się wykluczające: genów 
EGFR i KRAS (15%), EGFR i rearanżacji ALK (6%), a także 
EGFR i PI3K (17%). Nie potwierdzono istotnych różnic 
w charakterystyce grupy chorych z dwiema mutacja-
mi w stosunku do osób z jedną mutacją predykcyjną 
w zakresie wieku, płci, wywiadu palenia oraz utkania 
morfologicznego zmiany. Nie wykazano też, aby obec-
ność jakichkolwiek dwóch klinicznie istotnych mutacji 
wpłynęła na rokowanie czy odpowiedź na I lub II linię 
leczenia w porównaniu z chorymi z pojedynczymi aber-
racjami genetycznymi. Natomiast szczegółowe analizy 
potwierdziły niekorzystny wpływ współistnienia mutacji 
EGFR i KRAS na skuteczność leczenia EGFR -TKI w I i II linii 
(w zakresie PFS i OS) oraz mutacji EGFR i PI3K (w zakre-
sie OS) [2]. 

Pomimo tak mocnego wskazania na diagnostyczne 
znaczenie techniki NGS autorzy projektu zaleceń zbyt-
nio nie poszerzyli panelu biomarkerów diagnostycznych. 
Nadal kluczową rolę odgrywają mutacje genu EGFR (anali-
za molekularna metodą PCR lub NGS) oraz rearanżacje ALK 
(potwierdzenie metodą immunohistochemiczną, FISH 
lub NGS), dodano jedynie dobrze już znane rearanża-
cje genu ROS-1 o potwierdzonym znaczeniu predykcyj-
nym dla leków z grupy inhibitorów kinazy ALK i ROS-1. 
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W trakcie ubiegłorocznej konferencji WCLC w Wiedniu 
przedstawiono założenia aktualnych zaleceń eksperckich 
dotyczących diagnostyki molekularnej raka płuca. W ob-
liczu postępu technologicznego, zwłaszcza diagnostycz-
nych zastosowań biopsji płynnej oraz sekwencjonowania 
nowej generacji (ang. next generation sequencing, NGS), 
a także pojawienia się nowych cząsteczek i niekiedy nawet 
całych klas leków wchodzących do praktyki klinicznej, 
te zmiany były oczekiwane zarówno przez lekarzy prak-
tyków oraz diagnostów, jak i przez pacjentów. NGS jest 
obecnie technologią szeroko wykorzystywaną w bada-
niach naukowych, nadal jednak dość nową w laborato-
riach diagnostycznych. Dotychczasowa strategia oceny 
biomarkerów predykcyjnych opiera się na sekwencyjnej 
analizie pojedynczych genów EGFR, ALK i ROS-1. Jest to 
proces czaso-, koszto- i materiałochłonny, a pozwala iden-
tyfikować jedynie ściśle określone zmiany molekularne 
(w praktyce: te najczęściej występujące). Wszystkie wy-
mienione cechy mają istotne znaczenie z punktu widzenia 
rzeczywistej efektywności, w tym również ekonomicznej, 
procedur klinicznych.

Autorzy nowych zaleceń wskazują na przewagę tech-
nologii NGS nad innymi ze względu na takie jej cechy, jak: 
wysoka czułość i swoistość, możliwość oceny jakościowej, 
ale i ilościowej wykrywanych zmian molekularnych, rela-
tywnie mała ilość materiału niezbędnego do wykonania 
oznaczeń, a przede wszystkim fakt, że oceny wszystkich 
biomarkerów dokonuje się równoczasowo i w szerokim 
zakresie, obejmującym także rzadkie aberracje. Według 
ekspertów NGS jest obecnie metodą preferowaną w sto-
sunku do testów analizujących pojedyncze geny. Autorzy 
zaleceń nie zajęli się oceną konkretnych platform tech-
nologicznych czy bioinformatycznych wykorzystywanych 
do sekwencjonowania nowych generacji, podkreślili 
natomiast wagę prawidłowej walidacji diagnostycznej 
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Wśród zalecanych metod diagnostycznych wymieniono 
immunohistochemię, metodę FISH oraz multipleksową 
analizę RNA metodą PCR lub NGS. Pewne nadzieje wią-
że się z wartością predykcyjną mutacji genu BRAF, ale 
zdaniem ekspertów ich wartość diagnostyczna powinna 
zostać oceniona w dalszych badaniach. Ze względu na 
specyfikę oznaczeń uznano ponadto, że immunohisto-
chemiczna ocena ekspresji białka PD-1 i PD -L1 wymaga 
przygotowania oddzielnego dokumentu eksperckiego. 

W projekcie zaleceń po raz pierwszy wskazano też 
na biopsję płynną jako wartościowe źródło materiału 
diagnostycznego, przy czym wyraźnie podkreślono 
istotną przewagę analiz opartych na wolnym krążącym 
DNA (ctDNA) w porównaniu z krążącymi komórkami 
nowotworowymi (CTC). Zwrócono uwagę na przydat-
ność ctDNA zarówno na etapie wstępnej diagnostyki 
zmian w płucach, jak i później – w celu monitorowa-
nia leczenia oraz diagnostyki mechanizmu oporności 
nabytej po leczeniu inhibitorami kinaz w I linii. Zalety 
analizy ctDNA wynikają z tego, że bardzo dobrze od-
zwierciedla ona heterogenność molekularną komórek 
nowotworowych, charakterystyczną dla raka płuca. Jest 
to szczególnie ważne dla wiarygodności analiz diagno-
stycznych wykonywanych po niepowodzeniu leczenia 
w  I  linii, kiedy decyzje terapeutyczne dotyczące dal-
szej terapii wymagają identyfikacji wtórnych mutacji 

oporności, przede wszystkim T790M. Do analizy ctDNA 
należy także zastosować wysokoczułe metody PCR po-
zwalające w przypadku poszukiwania mutacji T790M 
na jej wiarygodną identyfikację nawet w materiałach, 
w których odsetek komórek nowotworowych wynosi 
4% i więcej. Trzeba ponadto podkreślić, że czułość de-
tekcji T790M w ctDNA wynosi ok. 70% w porównaniu 
z analizą materiałów tkankowych i komórkowych. Z tego 
względu autorzy projektu zaleceń rekomendują, aby za 
wiążący diagnostycznie uważać jedynie dodatni wynik 
analizy ctDNA, natomiast ujemny wymaga reewaluacji 
na podstawie materiału tkankowego lub komórkowe-
go. Postulują też, że rebiopsja jest zasadna wyłącznie 
przy próbie kwalifikacji do leczenia IKT -EGFR III generacji 
skierowanych przeciw komórkom z mutacją oporności 
T790M. Zdaniem autorów projektu nie ma uzasadnienia 
dla podejmowania prób identyfikacji innych mechani-
zmów oporności wobec IKT EGFR lub IKT ALK. 

W projekcie odniesiono się również do diagnosty-
ki molekularnej nowotworów niegruczołowych płuca. 
Wykluczono jej zasadność w raku drobnokomórkowym, 
ale wskazano, że w uzasadnionych klinicznie sytuacjach, 
zwłaszcza u chorych młodych, bez wywiadu palenia lub 
przy braku możliwości jednoznacznego wykluczenia utka-
nia gruczołowego, dopuszcza się poszukiwanie markerów 
predykcyjnych.
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