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Warszawa

W  ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój 
badań nad możliwością wykorzystania immunoterapii 
polegającej na blokowaniu immunologicznych punktów 
kontroli w różnych nowotworach złośliwych. Leki stoso-
wane w tej terapii przeciwdziałają mechanizmom hamu-
jącym układ immunologiczny pacjenta i utrudniającym 
niszczenie komórek nowotworowych przez limfocyty T. 

Immunologiczny punkt kontroli, o którym mowa, 
to interakcja pomiędzy receptorem programowanej 
śmierci typu 1 (ang. programmed death receptor, PD-1) 
na limfocytach a jego ligandem (PD-L1), zlokalizowanym 
na licznych komórkach prezentujących antygen lub in-
nych komórkach organizmu. W warunkach prawidłowych 
interakcja PD-1/PD-L1 zapobiega niszczeniu komórki, 
która ujawniła ekspresję liganda, a mechanizm ten zabez-
piecza przed rozwojem chorób autoimmunizacyjnych. 
Okazało się, że niektóre nowotwory poprzez ekspresję 
liganda dla PD-1 na swojej powierzchni wykorzystują 
podobny mechanizm ochronny. Zablokowanie recepto-
ra PD-1 lub jego liganda lekiem/przeciwciałem prowa-
dzi do odhamowania limfocytów i niszczenia komórek 
nowotworowych, ale też zwiększa ryzyko wystąpienia 
zjawiska autoagresji. 

Leczenie przeciwnowotworowe z wykorzystaniem 
przeciwciał przeciwko receptorom PD-1 (niwolumab, 
pembrolizumab) lub przeciwko cząsteczkom PD-L1 
(atezolizumab, durwalumab, awelumab) jest stosowa-
ne w coraz większej liczbie nowotworów. Określone leki 
zostały zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków 
(Food and Drug Administration, FDA) oraz przez Europej-
ską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA) 
w I lub kolejnych liniach leczenia: zaawansowanej postaci 
czerniaka, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka ner-
kowokomórkowego, raka płaskonabłonkowego regionu 
głowy i szyi, raka urotelialnego pęcherza moczowego 
oraz w  niektórych nowotworach hematologicznych. 

E kspresja PD-L1 w nowotworach 
nabłonkowych grasicy

Prowadzone są badania kliniczne nad skutecznością 
immunoterapii w  glejaku wielopostaciowym mózgu, 
a także w innych nowotworach złośliwych, w tym w nowo-
tworach nabłonkowych grasicy. 

Nowotwory nabłonkowe grasicy, grasiczaki i  raki 
grasicy, to grupa rzadko występujących nowotworów 
złośliwych o różnej biologii i obrazie klinicznym [1]. Wy-
stępują one zwykle w przednim górnym śródpiersiu. 
Grasiczaki na ogół mają wieloletni przebieg, rosną, na-
ciekając stopniowo struktury śródpiersia, ale stosunkowo 
rzadko dają przerzuty. Często współistnieją z choroba-
mi autoimmunizacyjnymi, zazwyczaj z miastenią, która 
towarzyszy ok. ⅓ tych nowotworów. Leczone są chirur-
gicznie, ale w przypadku większego zaawansowania lub 
niedoszczętności zabiegu mogą wymagać radioterapii 
adjuwantowej [2]. Niekiedy mimo stosowanego lecze-
nia dają wznowy nawet po 10–15 latach [3]. Około 7% 
grasiczaków w chwili rozpoznania jest w IV, najwyższym 
stopniu zaawansowania z przerzutami do opłucnej lub 
do innych narządów, najczęściej do płuc (na podstawie 
niepublikowanych danych Zakładu Patomorfologii, In-
stytutu Gruźlicy i Chorób Płuc). W tak zaawansowanej 
postaci choroby stosowane jest leczenie chemiczne [2]. 
W obrazie mikroskopowym grasiczaki charakteryzują się 
dużą różnorodnością morfologii, która dała podstawy do 
wyodrębnienia kilku podtypów histologicznych. Najważ-
niejsze z nich, zgodnie z klasyfi kacją Światowej Organizacji 
Zdrowia (World Health Organization, WHO) z 2015 roku, 
to A, AB, B1, B2 i B3 [1]. 

Raki grasicy zwykle przebiegają bardzo agresywnie, 
często rozpoznawane są w zaawansowanym, nieopera-
cyjnym stadium choroby. Rzadko towarzyszą im choroby 
auto immunizacyjne i nigdy nie jest to miastenia. Morfolo-
gicznie w obrazie mikroskopowym raki grasicy nie różnią 
się zazwyczaj od raków innych narządów będących prze-
rzutami do węzłów chłonnych śródpiersia. Z tego powodu 
trudno jest jednoznacznie rozpoznać pierwotnego raka 
grasicy wyłącznie na podstawie jego obrazu morfologicz-
nego, zwłaszcza w badaniu małego wycinka. Nierzad-
ko ostateczne rozpoznanie ustalane jest po wykonaniu 
dodatkowych reakcji immunohistochemicznych, a także 
na bazie wyniku badania tomokomputerowego klatki 
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piersiowej, ujawniającego typową lokalizację guza oraz 
brak innych potencjalnych punktów wyjścia nowotworu. 
Raki grasicy dużo rzadziej niż grasiczaki mogą zostać do-
szczętnie usunięte chirurgicznie. Po zabiegu operacyjnym 
zwykle zalecane są radioterapia i chemioterapia [2]. 

Grasica jest centralnym narządem układu immunolo-
gicznego, odpowiedzialnym za dojrzewanie limfocytów T. 
W prawidłowej grasicy stwierdzono ekspresję PD-1 na 
młodych, podwójnie ujemnych limfocytach T (CD4-CD8-), 
a PD-L1 – na komórkach nabłonkowych kory i rdzenia 
narządu oraz na komórkach dendrytycznych. Te ostatnie 
wykazują również ekspresję podobnej cząsteczki, PD-L2, 
będącej ligandem dla tego samego receptora PD-1. In-
terakcja PD-1/PD-L1 jest niezbędna do prawidłowego 
procesu selekcji pozytywnej limfocytów T [4]. 

Ekspresję PD-L1 obserwuje się także na nowotworo-
wych komórkach nabłonkowych, zarówno w grasicza-
kach, jak i rakach. W niektórych nowotworach innych 
narządów, np. w raku płuca, cząsteczka PD-L1 jest uzna-
wana za biomarker predykcyjny dla leczenia inhibitorami 
immunologicznych punktów kontroli. Ekspresję ocenia się 
immunohistochemicznie w badaniu histopatologicznym 
przy użyciu różnych klonów przeciwciał monoklonalnych 
(np. 22C3, SP142, SP263) skierowanych przeciwko czą-
steczce PD-L1. Zwykle im wyższa ekspresja tej cząsteczki, 
tj. im większy odsetek komórek nowotworowych wyka-
zuje reakcję dodatnią, tym wyższe prawdopodobieństwo 
skuteczności terapii. 

W ostatnich latach pojawiły się również opracowania 
dotyczące oceny ekspresji PD-L1 w  nowotworach 
nabłonkowych grasicy, a także pierwsze oceny skutecz-
ności leczenia tych nowotworów inhibitorami punktów 
kontroli. 

PD-L1 jako biomarker w nowotworach 
nabłonkowych grasicy
Badacze donoszą o różnych klonach przeciwciał uży-
wanych do oceny ekspresji PD-L1 na komórkach nowo-
tworów nabłonkowych grasicy. Najczęściej spotykany 
jest klon E1L3N (Cell Signaling Technology), czasem 28-8 
(Dako), 15 (Sino Biological) lub SP-142 (Ventana Medical 
Systems). Katsuya i wsp. zaobserwowali ekspresję PD-L1 
w 70% raków grasicy i 23% grasiczaków [5], a Marchevsky 
i wsp. opisują ekspresję aż w 92% grasiczaków (głównie 
B2 i B3) oraz w 50% raków grasicy [6]. Także Padda i wsp. 
najwyższą ekspresję PD-L1 stwierdzili w grasiczakach, 
przede wszystkim B3, a nieco niższą w grasiczakach B1 
i B2 oraz w rakach grasicy [7]. Podobnie Arbour i wsp. 
częściej obserwowali pozytywną reakcję w grasicza-
kach (w  badaniu były to zwykle grasiczaki B3) niż 
w rakach [8]. 

Niektórzy autorzy stwierdzili, że ekspresja PD-L1 
w guzach grasicy wiązała się z dłuższym przeżyciem pa-
cjentów [8]. Z kolei inni wysoką ekspresję zaobserwowali 
w guzach o gorszym rokowaniu, np. w wyższym stopniu 
zaawansowania nowotworu, i w analizie statystycznej 
wykazali, że ekspresja może być niezależnym czynni-
kiem wpływającym niekorzystnie na czas całkowitego 
przeżycia [7]. 

Rozbieżne wyniki są związane najprawdopodobniej 
z różnicami w swoistości klonów stosowanych przeciwciał 
oraz w metodach interpretacji reakcji immunohistoche-
micznej. Dla nowotworów nabłonkowych grasicy nie 
ma jeszcze ustalonego punktu odcięcia (ani w ocenie 
intensywności reakcji, ani w ocenie odsetka komórek 
dodatnich), powyżej którego reakcja w guzie powinna 
zostać uznana za istotną klinicznie. Dla porównania: 
w raku niedrobnokomórkowym płuca zwraca się uwagę 
na każdą reakcję błonową, niezależnie od jej intensywno-
ści, a czynnikiem kwalifi kującym do leczenia jest odsetek 
komórek dodatnich. Przykładowo dla pembrolizumabu 
≥ 50% dodatnich komórek nowotworowych kwalifi kuje 
do leczenia w I linii i ≥ 1% komórek w kolejnej (ekspre-
sję ocenia się przy użyciu przeciwciała 22C3). Z kolei dla 
atezolizumabu, który został zarejestrowany w Europie 
w II linii leczenia bez konieczności wstępnego oznacza-
nia ekspresji PD-L1, zaobserwowano istotne wydłużenie 
czasu przeżycia pacjentów, jeśli ekspresja oceniana prze-
ciwciałem SP142 została stwierdzona na przynajmniej 
50% komórek nowotworowych lub jeśli dodatnie komórki 
zapalne obecne w masie guza stanowiły przynajmniej 
10% jego powierzchni. 

W niektórych opracowaniach w przypadku grasicza-
ków i raków grasicy brano pod uwagę wyłącznie inten-
sywność reakcji [7], w innych przeliczano intensywność 
reakcji przez odsetek komórek dodatnich [5, 9] lub opie-
rając się na wynikach badań klinicznych dla nowotwo-
rów innych narządów leczonych inhibitorami punktów 
kontroli, stosowano odsetkowy punkt odcięcia i za wynik 
pozytywny uznawano np. ≥ 25% komórek dodatnich. 
Większość autorów tylko reakcję błonową oceniała jako 
diagnostyczną. Wszyscy analizowali ekspresję, przede 
wszystkim na komórkach nowotworowych, ale niektórzy 
dodatkowo odnotowywali obecność reakcji na towarzy-
szących nienowotworowych komórkach limfoidalnych 
lub makrofagach [5, 7, 9]. 

Niezależnie od metody analizy reakcji immunohisto-
chemicznej oraz użytego klonu przeciwciała przeciwko 
PD-L1 obserwacje różnych autorów wskazują, że znaczny 
odsetek grasiczaków i raków grasicy wykazuje ekspresję 
tego antygenu, który mógłby być potencjalnym punktem 
uchwytu dla inhibitorów punktów kontroli. Nie jest to 

180_Wiadomosci Onkologiczne 9.indd   10 2017-11-09   13:10:31



WIADOMOŚCI ONKOLOGICZNE W PIGUŁCE. RAK PŁUCA NR 4/201711

E KSPRESJA PD-L1 W NOWOTWORACH NABŁONKOWYCH GRASICY

zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę fi zjologiczną 
funkcję grasicy oraz rolę komórek nabłonkowych zrębu 
w dojrzewaniu limfocytów T. W reakcji immunohistoche-
micznej przeciwko PD-L1 ekspresję tego antygenu ob-
serwuje się w prawidłowych komórkach nabłonkowych 
zarówno kory, jak i rdzenia grasicy. 

Inhibitory punktów kontroli jako terapia 
w nowotworach nabłonkowych grasicy
Celem oceny ekspresji PD-L1 w nowotworach różnych 
narządów jest wyodrębnienie grupy pacjentów, którzy 
mogą odnieść największą korzyść z leczenia inhibitorami 
punktów kontroli. Podobne próby podjęto w grasicza-
kach i rakach grasicy – z różnym skutkiem. Piśmiennictwo 
poświęcone ocenie skuteczności leczenia i bezpieczeń-
stwu stosowania inhibitorów punktów kontroli w nowo-
tworach nabłonkowych grasicy jest na razie skromne. 
Pojawiają się pojedyncze publikacje opisujące konkretne 
przypadki kliniczne lub nieliczne doniesienia z badań 
klinicznych. 

W badaniu klinicznym II fazy o numerze NCT02607631 
oceniano skuteczność leczenia pembrolizumabem u pa-
cjentów z grasiczakami i rakami grasicy w zaawansowa-
nym stadium choroby i po wcześniejszej chemioterapii 
[10]. W grupie 33 pacjentów (26 z rakiem grasicy i 7 z gra-
siczakiem) po 8 cyklach leczenia uzyskano częściową po-
prawę u 8 chorych (24,2%), a stabilizację choroby – u 17 
(51,5%). U 8 pacjentów (24,2%) choroba uległa progresji. 
Ośmiu pacjentów (5 z grasiczakiem oraz 3 z rakiem gra-
sicy) musiało przerwać leczenie z powodu wystąpienia 
poważnych objawów chorób autoimmunizacyjnych. 
Najczęściej obserwowano zapalenie wątroby, zapalenie 
mięśnia sercowego oraz miastenię.

Zander i wsp. opisali przypadek pacjenta z nawrotową 
postacią grasiczaka B2 po operacji, radioterapii adjuwan-
towej oraz chemioterapii, u którego zastosowano leczenie 
pembrolizumabem [11]. Po 2 cyklach leczenia uzyskano 
wprawdzie częściową remisję choroby nowotworowej, 
jednak w czasie 4. cyklu u pacjenta pojawiło się poważne 
zapalenie skóry i błon śluzowych. Wymagało ono natych-
miastowego przerwania terapii pembrolizumabem oraz 
włączenia intensywnej immunosupresji. Częściowa remi-
sja utrzymywała się przynajmniej 2 miesiące od ostatniej 
dawki pembrolizumabu.

Rajan i wsp. przedstawili wyniki I fazy badania, w któ-
rym oceniano bezpieczeństwo i skuteczność leczenia 
awelumabem w grupie 8 pacjentów z nowotworami na-
błonkowymi grasicy (7 z grasiczakami typu B oraz 1 z ra-
kiem grasicy) [12]. U 4 pacjentów z grasiczakiem (58%) 
obserwowano częściową remisję, a u 2 (29%) – stabilizację 
choroby, podobnie jak u pacjenta z rakiem grasicy. U 1 pa-

cjenta z grasiczakiem (14%) choroba wciąż postępowała. 
Objawy autoimmunizacji w przebiegu leczenia wystąpiły 
u 5 chorych, w tym u 3 zostały ocenione jako poważne 
(III stopnia) lub zagrażające życiu (IV stopnia). U wszystkich 
badanych, u których obserwowano częściową remisję, 
wystąpiły immunologiczne działania niepożądane (za-
palenie mięśni lub jelita).

W innym badaniu, które obejmowało 40 pacjentów 
z rakami grasicy leczonych pembrolizumabem, u 1 stwier-
dzono odpowiedź całkowitą, u 9 – częściową, u 20 – stabi-
lizację choroby, a u 11 – progresję [13]. Niestety, 3 chorych, 
którzy pozytywnie odpowiedzieli na leczenie, musiało 
przerwać terapię z powodu objawów autoimmunizacji. 
Immunologiczne zdarzenia niepożądane odnotowano 
w sumie u 6 pacjentów (15%). Najczęściej było to zapa-
lenie mięśni, w tym mięśnia sercowego, zapalenie wą-
troby, rzadziej miastenia, pemfi goid, zapalenie trzustki 
i cukrzyca typu I.

Dla odmiany Yang i wsp. przedstawili spektakularny 
przypadek całkowitej remisji raka płaskonabłonkowego 
grasicy z przerzutami do płuc po 8 cyklach terapii pem-
brolizumabem, której nie towarzyszyły żadne istotne 
działania niepożądane [14]. Pembrolizumab zastoso-
wano w IV rzucie leczenia po trzykrotnej chemioterapii 
oraz radioterapii. Niestety, autorzy nie podali, jak długo 
utrzymywał się korzystny efekt leczenia, ani nie wspo-
mnieli, czy przed zastosowaniem immunoterapii okre-
ślono ekspresję PD-L1 w tkankach nowotworu. Warto 
podkreślić, że we wszystkich wymienionych badaniach 
klinicznych oraz w opisach przypadków pacjenci przed 
podaniem inhibitorów punktów kontroli nie wykazywali 
żadnych objawów chorób autoimmunizacyjnych. Wręcz 
przeciwnie: współistnienie którejkolwiek z nich dyskwa-
lifi kowało z tego typu leczenia.

Zagadnienie immunoterapii w nowotworach nabłon-
kowych grasicy poruszono również w Turynie na ostatnim 
spotkaniu The International Thymic Malignancy Interest 
Group (ITMIG), międzynarodowego towarzystwa nauko-
wego zajmującego się nowotworami grasicy. Podobnie 
jak w piśmiennictwie dało się zauważyć duży dystans 
wobec leczenia nowotworów nabłonkowych grasicy, 
szczególnie grasiczaków, za pomocą inhibitorów punktów 
kontroli. Wprawdzie w czasie immunoterapii obserwuje 
się pozytywną reakcję nowotworów grasicy na leczenie, 
ale znacznie częściej niż w guzach innych narządów, 
np. w raku niedrobnokomórkowym płuca, jest ono po-
wikłane poważnymi chorobami z autoagresji. Wynika to 
ze specyfi ki tych nowotworów – wywodzą się z komórek 
nabłonkowych centralnego narządu immunologicznego 
uczestniczących w prawidłowym dojrzewaniu limfocy-
tów T. Transformacja nowotworowa komórek zaburza 
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ten proces, zwiększając ryzyko autoimmunizacji nawet 
bez leczenia inhibitorami punktów kontroli.

Trwają kolejne badania kliniczne nad skutecznością 
i bezpieczeństwem stosowania immunoterapii w gra-
siczakach i rakach grasicy, jednak na ich wyniki trzeba 
jeszcze poczekać. Obecnie pozarejestracyjne (ang. off -
-label) stosowanie inhibitorów punktów kontroli w nowo-
tworach nabłonkowych grasicy nie jest zalecane [15]. 

Podsumowanie
1. Znaczny odsetek nowotworów nabłonkowych grasi-

cy, zwłaszcza grasiczaków typu B, wykazuje wysoką 
ekspresję PD-L1.

2. Immunoterapia nowotworów nabłonkowych grasicy 
w części przypadków przynosi wprawdzie pozytyw-
ny skutek onkologiczny, jednak znacznie częściej niż 
w nowotworach innych narządów obarczona jest ry-
zykiem poważnych powikłań autoimmunizacyjnych. 

3. Stosowanie inhibitorów punktów kontroli off -label 
w leczeniu grasiczaków i raków grasicy w tej chwili 
nie jest zalecane.
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