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Wstęp
Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) 
od lat pozostaje nowotworem o złym rokowaniu. Stan-
dardem postępowania u chorych z rozpoznaniem NDRP 
w stadium zaawansowanym, u których nie potwierdzono 
obecności mutacji aktywującej w genie EGFR, jest palia-
tywna chemioterapia. Chorzy o zadowalającym stopniu 
sprawności mogą być kwalifikowani do dwulekowych 
schematów opartych na pochodnych platyny. U pacjen-
tów w wieku podeszłym albo o gorszym stopniu sprawno-
ści należy rozważyć zastosowanie monoterapii (najczęściej 
winorelbiną bądź gemcytabiną) lub jedynie najlepsze 
leczenie wspomagające [1]. Odsetek obiektywnych od-
powiedzi u chorych leczonych chemioterapią opartą na 
pochodnych platyny wynosi około 15–30%, a mediana 
czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) dla 
ogólnej populacji chorych nie przekracza 10 miesięcy [2]. 
Ostatnio do leków aktywnych wobec NDRP dołączyły 
leki immunokompetentne – przeciwciała monoklonal-
ne blokujące receptor programowanej śmierci (ang. 
programmed cell death 1, PD-1) lub ligand dla receptora 
programowanej śmierci (PD-L1) [3]. W Unii Europejskiej 
zarejestrowano dwa z nich: niwolumab – do leczenia cho-
rych z rozpoznaniem raka niedrobnokomórkowego po 
niepowodzeniu chemioterapii – oraz pembrolizumab – do 
leczenia chorych z udokumentowaną ekspresją PD-L1 
w tkance nowotworowej, zarówno po niepowodzeniu 
chemioterapii (poziom ekspresji minimum 1%), jak 
i u chorych dotychczas nieleczonych (poziom ekspresji 
minimum 50%) [4, 5]. 

Pembrolizumab
Pembrolizumab to humanizowane przeciwciało monoklo-
nalne skierowane przeciwko receptorowi programowanej 

śmierci komórki PD-1. Blokuje jego interakcję z ligan-
dami PD-L1 i PD-L2, które ulegają ekspresji na komór-
kach prezentujących antygen i mogą ulegać ekspresji 
na komórkach nowotworowych oraz innych komórkach 
w mikrośrodowisku guza. 

Pembrolizumab zarejestrowano do leczenia chorych 
z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca, 
czerniaka oraz chłoniaka Hodgkina [4]. 

KEYNOTE-024
Wartość pembrolizumabu u chorych z rozpoznaniem 
NDRP, którzy dotychczas nie byli poddawani chemiote-
rapii, oceniano w badaniu III fazy z losowym doborem 
chorych [6]. Czynnikiem warunkującym kwalifikację do 
leczenia było udokumentowanie ekspresji PD-L1 na co 
najmniej 50% komórek. Pozostałe kryteria kwalifikujące 
podsumowano w tabeli 1.

* ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group
** RECIST – Response Evaluation Criteria in Solid Tumors
Tab. 1. Kryteria kwalifikujące do leczenia (wybrane)

Niedrobnokomórkowy rak płuca, CS IV

Ekspresja PD-L1 ≥ 50%

Brak wcześniejszej chemioterapii

Dobry stan sprawności (0–1 wg skali ECOG*)

Minimum jedna zmiana mierzalna wg kryteriów 
RECIST**

Przewidywana długość życia – minimum 3 miesiące

Brak aktywnych chorób autoimmunologicznych

Brak aktywnych przerzutów do mózgu

Chorych przydzielano losowo do dwóch ramion 
(w stosunku 1:1). W ramieniu badanym chorym poda-
wano pembrolizumab w stałej dawce 200 mg i.v., w ramie-
niu kontrolnym – chemioterapię opartą na pochodnych 
platyny (wg wyboru badacza, najczęściej karboplatyna 
i pemetreksed). Skuteczność leczenia monitorowano ba-



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 3/2017 4

magdalena knetki-WRóbleWska

daniem tomografii komputerowej, wykonywanym co 
9 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym był 
czas wolny od progresji choroby (ang. progression free 
survival, PFS), drugorzędowymi punktami końcowymi – 
czas przeżycia całkowitego OS, odsetek obiektywnych 
odpowiedzi (ang. objective response rate, ORR) oraz pro-
fil bezpieczeństwa oceniany u chorych, którzy przeszli 
przynajmniej jeden cykl leczenia. 

Charakterystyka chorych
Do fazy przesiewowej badania zakwalifikowano 1934 
chorych. Analizę materiału biologicznego przeprowadzo-
no u 1653 chorych, z czego jedynie u 30% potwierdzono 
ekspresję PD-L1 na więcej niż 50% komórek. Ostatecz-
nie do leczenia zakwalifikowano 305 chorych (pomię-
dzy wrześniem 2014 a październikiem 2015 roku). Dane 

demograficzne przedstawiono w tabeli 2. Mediana czasu 
obserwacji (określona w maju 2016 roku) wyniosła 11,2 
miesiąca; w tym okresie 48% chorych zakwalifikowanych 
pierwotnie do leczenia pembrolizumabem nadal otrzy-
mywało leczenie. W grupie pierwotnie zakwalifikowanych 
do chemioterapii odsetek ten wyniósł 10%. 

Wyniki

Czas wolny od progresji choroby
Mediana PFS w grupie chorych leczonych pembrolizuma-
bem wyniosła 10,8 miesiąca, a w grupie chorych leczonych 
chemioterapią 6 miesięcy [p < 0,001; HR 0,50 (95% CI; 
0,37–0,68)]. Wykazano również przewagę pembrolizuma-
bu w odniesieniu do odsetka chorych wolnych od progre-
sji choroby po 6 miesiącach leczenia (62% wobec 50%).

* ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group
Tab. 2. Charakterystyka badanej grupy chorych

Pembrolizumab
(n = 154)

Chemioterapia
(n = 151)

Mediana wieku (lata) 64,5 66

Mężczyźni (%) 59,7 62,9

Stopień sprawności 
wg ECOG* (%)

0
1

35
65

35
65

Status palenia tytoniu (%) Były/obecny palacz
Nigdy niepalący

97
3

88
12

Typ histologiczny (%) Płaskonabłonkowy
Niepłaskonabłonkowy

19
81

18
82

Obecność przerzutów 
do mózgu (%)

11,7 6,6

Pembrolizumab 
(%)

Chemioterapia 
(%)

ORR 45 28

CR 4 1

PR 41 27

Odpowiedź 
≥ 6 mies.

88 59

ORR (ang. objective response rate) – odsetek obiektywnych 
odpowiedzi, CR (ang. complete remission) – całkowita 
regresja, PR (ang. partial response) – częściowa regresja
Tab. 3. Odsetek obiektywnych odpowiedzi na leczenie

Pembrolizumab 
(%)

Chemioterapia 
(%)

Dowolnego 
stopnia

73 90

3–5 stopnia 21 20

Prowadzące 
do przerwania 
leczenia

7 10,7

Prowadzące 
do zgonu

0,6 2

Tab. 4. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych 
związanych z leczeniem
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Czas przeżycia całkowitego
W momencie analizy danych nie osiągnięto mediany 
czasu przeżycia całkowitego w żadnej z grup chorych. 
Wykazano przewagę pembrolizumabu nad chemiote-
rapią w odniesieniu do odsetka pacjentów, którzy żyli 
po 6 miesiącach leczenia – odpowiednio 80,2% i 72,4% 
(HR 0,60; 95% CI 0,41–0,89; p = 0,005). Na ostateczną oce-
nę skuteczności pembrolizumabu w odniesieniu do OS 
może wpłynąć fakt kwalifikowania chorych leczonych 
pierwotnie chemioterapią do leczenia pembrolizumabem 
po udokumentowaniu progresji choroby.

Odsetek obiektywnych odpowiedzi
Odpowiedź na leczenie oceniano wg kryteriów RECIST. 
Wykazano przewagę pembrolizumabu wobec chemiote-
rapii w odniesieniu do odsetka obiektywnych odpowiedzi 
(44,8% wobec 27,8%). Dane przedstawiono w tabeli 3.

Bezpieczeństwo leczenia
Działania niepożądane wystąpiły u 73% chorych leczo-
nych pembrolizumabem oraz u 90% chorych otrzymu-
jących chemioterapię. Poważne zdarzenia niepożądane 
natomiast w  obydwu analizowanych grupach obser-
wowano u około 20% pacjentów. Powikłania leczenia 
doprowadziły do zaprzestania terapii u  7% chorych 
otrzymujących pembrolizumab i u 10% chorych leczo-
nych chemioterapią – dane przedstawiono w tabeli 4. 
W grupie leczonych pembrolizumabem zaobserwowano 
1 zgon związany z leczeniem (nagły zgon o niewyjaśnio-
nej przyczynie), w grupie otrzymujących chemioterapię 
zanotowano 3 zgony (po jednym przypadku: powikłanie 
infekcyjne, krwotok płucny, przyczyna niewyjaśniona). 
W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące najczęściej 
obserwowanych działań niepożądanych w omawianym 

Pembrolizumab Chemioterapia

Każdy stopień (%) 3–5 stopień (%) Każdy stopień (%) 3–5 stopień (%)

Biegunka 14,3 3,9 13,3 1,3

Zmęczenie 10,4 1,3 28,7 3,3

Gorączka 10,4 0 5,3 0

Nudności 9,7 0 43,3 2

Niedokrwistość 5,2 1,9 44 19,3

Neutropenia 0,6 0 22,7 13,3

Wymioty 2,6 0,6 20 0,7

Tab. 5. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane

badaniu. W grupie chorych leczonych pembrolizumabem 
u około 30% obserwowano działania niepożądane zależne 
od układu immunologicznego – najczęściej zaburzenia 
czynności tarczycy (17%), zapalenie płuc (6%), reakcje 
związane z wlewem leku (4,5%) oraz zmiany skórne (4%). 
Większość zdarzeń niepożądanych zależnych od układu 
immunologicznego była w pierwszym lub drugim stopniu 
nasilenia; nie obserwowano zgonów związanych z tymi 
zdarzeniami. 

Podsumowanie
Pembrolizumab jest pierwszym z leków immunokom-
petentnych, który może być stosowany w pierwszej linii 
leczenia u  chorych z  zaawansowanym niedrobnoko-
mórkowym rakiem płuca (w Polsce leczenie jeszcze nie 
uzyskało finansowania – stan na sierpień 2017). W omó-
wionym badaniu KEYNOTE-024 wykazano przewagę 
pembrolizumabu nad chemioterapią w odniesieniu do 
wszystkich założonych pierwotnie punktów końcowych 
(w odniesieniu do OS dane niepełne).

Należy zwrócić uwagę na kryteria kwalifikacji do le-
czenia, przede wszystkim na konieczność udokumento-
wania ekspresji PD-L1 z wykorzystaniem zwalidowanego 
testu (przeciwciało 22C3, Dako). Ponadto istotną rolę 
odgrywały czynniki kliniczne: stopień sprawności cho-
rych, nieobecność aktywnych przerzutów do mózgu 
czy nieobecność istotnych chorób współwystępujących, 
w tym chorób autoimmunologicznych. Należy pamiętać 
o profilu toksyczności pembrolizumabu i innych leków 
immunokompetentnych oraz o specyficznych zalece-
niach dotyczących postępowania z działaniami niepożą-
danymi zależnymi od układu immunologicznego (lekami 
stosowanymi w leczeniu tych działań niepożądanych są 
glikokortykosteroidy).
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