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Wprowadzenie
Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) jest trudnym 
celem diagnostycznym, zarówno ze względu na zna-
czące zróżnicowanie klonów komórek nowotworowych 
w samym guzie, jak i utrudniony dostęp do dobrego ja-
kościowo, informatywnego materiału diagnostycznego 
u chorych na zaawansowane postaci choroby. Złotym 
standardem w diagnostyce molekularnej NDRP nadal 
pozostaje badanie tkanki nowotworowej. Wykorzy-
stywane są tu przede wszystkim materiały utrwalone 
w formalinie i zatopione w parafinie (ang. formalin- fixed 
paraffin-embedded tissue, FFPE) oraz różnego typu ma-
teriały cytologiczne, zwłaszcza utrwalone w postaci cy-
tobloku, pochodzące z biopsji cienko- i gruboigłowych 
(przezoskrzelowe, przez ścianę klatki piersiowej), wymazy 
szczoteczkowe z oskrzela, osady komórek z płynu z opłuc-
nej, popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych czy płynu 
osierdziowego.

Diagnostyka NDRP wykorzystująca materiał tkanko-
wy jest jednak obarczona szeregiem ograniczeń, które 
w istotny sposób wpływają na skuteczność stosowanych 
metod molekularnych. W wielu sytuacjach uzyskanie wy-
cinków metodą biopsji to inwazyjny zabieg, który wiąże 
się z ryzykiem powikłań, a pobrany materiał zwykle repre-
zentuje tylko jedno umiejscowienie nowotworu, co nie 
pozwala ocenić statusu zaburzeń genetycznych w odle-
głych przerzutach. Ponadto heterogenność komórkowa 
i molekularna tkanki nowotworowej znacząco obniża 
czułość badania molekularnego. W dobie rozwoju medy-
cyny personalizowanej konieczna jest wiarygodna ana-
liza zaburzeń genetycznych o znaczeniu predykcyjnym 
w pierwotnym materiale nowotworowym, uzyskanym od 
chorego przed wdrożeniem leczenia, jak również ważne 
jest monitorowanie statusu szeregu zmian molekularnych 
warunkujących oporność na terapie celowane. W praktyce 

Płynna biopsja – nowe możliwości diagnostyki 
niedrobnokomórkowego raka płuca

klinicznej rzadko wykonuje się powtórną biopsję w celu 
pogłębionej analizy molekularnej u pacjentów z progresją 
choroby.

Szybki postęp badań naukowych nad identyfikacją 
nowych molekularnych celów terapeutycznych i  roz-
wój kolejnych innowacyjnych leków onkologicznych 
wymagają pobrania z  guza większej ilości materiału 
do pogłębionej analizy genetycznej na poziomie DNA 
i RNA. Od kilkunastu lat trwają badania nad klinicznym 
wykorzystaniem różnego typu materiałów biologicznych, 
które można pozyskać za pomocą zabiegu o minimal-
nym stopniu inwazyjności, a które byłyby dodatkowym 
źródłem nowotworowego materiału genetycznego do 
celów diagnostycznych. W ostatnim czasie duże zaintere-
sowanie i nadzieje budzi tzw. płynna biopsja (ang. liquid 
biopsy), czyli nowa metoda diagnostyczna, w której we 
krwi obwodowej pacjenta ocenia się materiał genetyczny 
pochodzący z komórek nowotworu. Analiza molekularna 
płynnej biopsji jest obecnie wdrażana do diagnostyki 
NDRP jako alternatywa dla badania tkanki nowotworowej 
na obecność mutacji w genie EGFR, przede wszystkim 
w tych przypadkach, gdy tradycyjna biopsja nie jest moż-
liwa lub pozyskany tą drogą materiał tkankowy z różnych 
przyczyn nie nadaje się do analizy. Prowadzone są rów-
nież badania naukowe weryfikujące przydatność płynnej 
biopsji w kwalifikacji chorych na NDRP do immunoterapii.

Krew obwodowa jako źródło 
nowotworowego materiału genetycznego 
Termin „płynna biopsja” należy rozumieć jako badanie 
próbki krwi obwodowej pobranej od pacjenta z chorobą 
nowotworową w celu diagnostyki molekularnej zawar-
tego w niej nowotworowego materiału genetycznego. 
Nowotworowy materiał genetyczny obecny jest we krwi 
obwodowej chorego w postaci pozakomórkowego DNA 
(ang. cell-free deoxyribonucleic acid, cfDNA) i RNA (ang. 
cell-free ribonucleic acid, cfRNA) oraz krążących komórek 
nowotworowych (ang. circulating tumour cells, CTCs), któ-
rych bezpośrednim źródłem jest tkanka guza.

Mechanizmy uwalniania kwasów nukleinowych do 
światła naczyń krwionośnych przez komórki nowotwo-
rowe są przedmiotem wielu badań. Zrozumienie tych 
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mechanizmów oraz poznanie biologicznej roli tego 
zjawiska pozwoliłyby na skuteczniejsze wykorzystanie 
krążącego materiału genetycznego do celów klinicznych. 
Obecnie uważa się, że główne procesy odpowiedzialne 
za uwalnianie materiału genetycznego do krwiobiegu 
to śmierć komórek na skutek apoptozy (dotyczy przede 
wszystkim komórek prawidłowych, zwłaszcza jądrzastych 
komórek krwi) lub martwicy (dotyczy komórek nowotwo-
rowych w niedotlenionych obszarach guza), mechaniczne 
uszkodzenie tkanek w wyniku intensywnego wzrostu 
guza czy też bliżej nierozpoznane procesy aktywnego 
uwalniania DNA i RNA, zarówno przez komórki prawi-
dłowe, jak i nowotworowe. Efektem tych procesów jest 
pojawienie się we krwi chorego na nowotwór mieszaniny 
prawidłowego i nowotworowego cfDNA w zmiennych 
proporcjach, które zależą od indywidualnej charakte-
rystyki i przebiegu choroby. Liczne badania wskazują, 
że nowotworowa frakcja pozakomórkowego DNA (ang. 
circulating tumor DNA, ctDNA) może stanowić od oko-
ło 0,1% do ponad 10% całkowitej krążącej puli cfDNA. 
Pośród czynników regulujących poziom ctDNA we krwi 
osób z chorobą nowotworową wskazuje się m.in. stadium 
choroby (proces zaawansowany miejscowo versus zmia-
ny rozsiane), całkowitą masę nowotworu w organizmie 
chorego, stopień unaczynienia guza, wskaźnik mitotycz-
ny i apoptotyczny komórek nowotworowych, inwazyjny 
potencjał nowotworu. Krążące komórki nowotworowe, 
czyli komórki guza, które nabyły inwazyjny potencjał 
w procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. 
epithelial-mesenchymal transition, EMT), oddzieliły się od 
głównej masy nowotworu i wniknęły do światła naczynia 
krwionośnego, również mogą stanowić jedno ze źródeł 
ctDNA, ponieważ większość CTCs rozpada się na sku-
tek mechanicznego stresu powodowanego ciśnieniem 
i przepływem krwi. 

Pozakomórkowe DNA uwalniane jest z różną inten-
sywnością przez komórki nowotworowe w całym okre-
sie choroby nowotworowej, począwszy od wczesnych, 
przedinwazyjnych postaci raka. Jednocześnie z proce-
sami uwalniania cfDNA do krwiobiegu stale funkcjonują 
mechanizmy jego eliminacji z krwi, wśród których duże 
znaczenie przypisuje się aktywności enzymów nukleoli-
tycznych osocza. U osób zdrowych procesy uwalniania 
cfDNA przez komórki prawidłowe pozostają w dyna-
micznej równowadze z procesami eliminacji, co skutkuje 
względnie stałym, niskim poziomem pozakomórkowego 
DNA w jednostce osocza, rzędu kilku–kilkunastu nano-
gramów na mililitr. U chorych na nowotwór intensywność 
procesów uwalniania cfDNA przewyższa możliwości jego 
eliminacji z krwiobiegu bądź też mechanizmy usuwania 
cfDNA są upośledzone, co powoduje znaczny wzrost 

pozakomórkowego DNA w jednostce osocza, zwykle 
w granicach kilkunastu–kilkuset nanogramów na mililitr.

Szczególnie istotny z perspektywy diagnostycznego 
wykorzystania płynnej biopsji jest fakt, że krążąca krew 
zbiera i gromadzi ctDNA uwalniane ze wszystkich ognisk 
nowotworowych w organizmie chorego, co do pewnego 
stopnia omija problem heterogenności tkanki nowotwo-
rowej oraz zapewnia łatwy, wielokrotny dostęp do nowo-
tworowego DNA bez konieczności wykonywania badań 
inwazyjnych. Choć nie wykazano w sposób jednoznaczny 
istotnego związku pomiędzy poziomem całkowitej puli 
cfDNA we krwi chorych a klinicznym zaawansowaniem 
NDRP, to u pacjentów w późnych, nieoperacyjnych sta-
diach choroby znacząco wzrasta udział frakcji ctDNA. 
Wynika to ze zwiększonej masy całkowitej nowotworu, 
obecności odległych przerzutów w organizmie oraz ła-
twiejszego rozpadu tkanki nowotworowej i uwalniania 
CTCs do krwiobiegu na etapie rozsiewu choroby. Właśnie 
w grupie osób z zaawansowaną postacią NDRP osiąga 
się najwyższą czułość detekcji somatycznych zaburzeń 
genetycznych (w stosunku do tkanki nowotworowej od 
tych samych chorych), a fakt ten najlepiej odzwierciedla 
ogromne możliwości rozwoju nieinwazyjnej diagnostyki 
NDRP opartej na metodzie płynnej biopsji. 

Molekularne biomarkery NDRP  
w płynnej biopsji
Wczesne badania weryfikujące diagnostyczną przydat-
ność pozakomórkowego DNA we krwi skoncentrowane 
były przede wszystkim na istotnych różnicach w pozio-
mach cfDNA w osoczu pacjentów na NDRP w stosunku 
do osób zdrowych. Próbowano wykorzystać wysokie stę-
żenie cfDNA w osoczu pacjentów z NDRP jako biomar-
ker przydatny w badaniach przesiewowych i wczesnym 
wykrywaniu choroby w grupach podwyższonego ryzyka. 
Kolejne badania wykazały, że chorzy na NDRP prezen-
tują istotnie wyższe wartości stężenia cfDNA w osoczu 
niż pacjenci z przewlekłymi chorobami płuc o podłożu 
zapalnym (m.in. POChP, astmą, sarkoidozą, włóknieniem 
płuc) oraz z łagodnymi nowotworami płuca (np. hamar-
toma). Przyjęte wartości odcięcia stężenia cfDNA pozwa-
lały różnicować chorych na NDRP oraz grupy kontrolne 
z czułością i specyficznością zbliżonymi do parametrów 
diagnostycznych prezentowanych przez konwencjonalne 
metody obrazowe. 

W badaniach ilościowych zwrócono uwagę na dyna-
mikę zmian poziomu cfDNA we krwi chorych na NDRP 
w zależności od podjętej interwencji terapeutycznej. U pa-
cjentów leczonych radykalnie w okresie kilku miesięcy po 
resekcji poziom cfDNA spadał do wartości obserwowa-
nych u osób zdrowych. Wznowę choroby nowotworowej 
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zwykle zwiastował nagły wzrost stężenia cfDNA w osoczu. 
U chorych poddanych chemioterapii obniżenie poziomu 
cfDNA zwykle korelowało z dobrą odpowiedzią na lecze-
nie. Ponowny wzrost stężenia cfDNA najczęściej wiązał się 
z progresją choroby. Problemy ze standaryzacją ilościo-
wego pomiaru cfDNA i rozbieżności pomiędzy pracami 
różnych grup, wynikające z odmiennych warunków do-
świadczalnych, sprawiły, że zaniechano większości badań 
tego typu pomimo interesujących wyników.

Choć pomiar ilościowy cfDNA w osoczu nie wykazał 
wystarczającej specyficzności, pozwalającej na wyko-
rzystanie metody do wczesnego diagnozowania NDRP, 
to ukierunkował kolejne badania na pogłębioną analizę 
wyłącznie nowotworowej frakcji pozakomórkowego DNA 
– ctDNA. Dowiedziono, że ctDNA chorych na NDRP za-
wiera te same zmiany molekularne co genomowe DNA 
izolowane bezpośrednio z tkanki nowotworowej tych 
samych pacjentów. Wśród zaburzeń genetycznych naj-
częściej identyfikowanych w ctDNA znajdują się mutacje 
genów zaangażowanych w proces kancerogenezy, m.in. 
TP53, EGFR, KRAS, PIK3CA, PTEN. Mutacje te mogą mieć 
charakter aktywujący – powodują wówczas wzmożoną, 
niekontrolowaną aktywację białek kodowanych przez 
onkogeny – lub wyciszający aktywność genów supre-
sji nowotworowej (ang. tumor suppressor genes, TSGs) 
i genów mutatorowych, odpowiedzialnych za naprawę 
uszkodzeń DNA. Co ważne, częstość mutacji identyfikowa-
nych w ctDNA wiernie odzwierciedla profile genetycznych 
zmian w tkance nowotworowej chorych na NDRP. Wykry-
walność specyficznych mutacji onkogennych w cfDNA 
praktycznie spada do zera już kilka dni po resekcji guza 
pierwotnego u chorych na wczesne postaci NDRP, co w ja-
sny sposób dowodzi, że bezpośrednim źródłem zmutowa-
nych fragmentów DNA w osoczu są komórki nowotworu. 
Możliwość wiarygodnej analizy onkogennych mutacji 
charakterystycznych dla NDRP w pozakomórkowym DNA 
stwarza ogromne szanse rozwoju nieinwazyjnych metod 
diagnozowania tej choroby, zwłaszcza w kontekście no-
wych terapii ukierunkowanych molekularnie. 

Metylacja DNA, czyli proces przyłączania grup me-
tylowych (-CH3) do zasad azotowych nukleotydów, 
w szczególności do cytozyny, jest jednym z głównych 
epigenetycznych mechanizmów inaktywacji genów su-
presji nowotworowej w przebiegu procesu nowotwo-
rowego płuca, takich jak CDKN2A, APC, RASSF1, DAPK, 
MGMT, RAR-β. Nieprawidłowo metylowane fragmenty 
DNA tych genów wykrywa się w  osoczu chorych na 
NDRP już na wczesnych etapach rozwoju choroby, a na-
wet u wieloletnich palaczy tytoniu bez klinicznych ob-
jawów raka płuca. Liczne badania poświęcone zostały 
weryfikacji diagnostycznej przydatności metylowanego 

ctDNA we wczesnym wykrywaniu NDRP wśród osób 
z grupy podwyższonego ryzyka (skriningu). Przez wiele 
lat skuteczność badań nad metylacją ctDNA u chorych 
na NDRP ograniczały problemy metodologiczne i tech-
niczne. Obecnie rozwijane są nowe metody bezpośred-
niej analizy metylowanych wariantów cfDNA oparte na 
technice sekwencjonowania nowej generacji (NGS), które 
spowodowały ponowne zainteresowanie naukowców 
tym tematem. 

Innym markerem nowotworowym badanym w cfDNA 
chorych na NDRP pod kątem aplikacji diagnostycznych 
jest niestabilność mikrosatelitarna (ang. microsatellite 
instability, MSI). Zjawisko to polega na zmianie długości 
(wielkości) alleli na skutek zwiększania lub zmniejszania 
liczby powtórzeń nukleotydów w sekwencji DNA jako 
konsekwencji uszkodzenia genów naprawczych DNA 
(system naprawy błędnie sparowanych zasad – MMR). 
Badanie niestabilności mikrosatelitarnej polega na ana-
lizie polimorfizmów w mikrosatelitach, czyli krótkich se-
kwencjach DNA składających się z powtórzeń określonych 
1–6 par zasad, zarówno w kodujących, jak i niekodujących 
obszarach genomu. Duże różnice w częstości detekcji 
markerów MSI (12–88%) wśród chorych na NDRP w róż-
nych badaniach, wynikające przede wszystkim z braku 
standaryzowanych procedur analizy tego rodzaju zabu-
rzeń genetycznych oraz z braku konsensusu odnośnie do 
optymalnego panelu markerów MSI, nie pozwoliły na wia-
rygodną ocenę faktycznej przydatności tego zjawiska we 
wczesnym diagnozowaniu raka płuca. Najnowsze badania 
dowodzą, że MSI jest zjawiskiem występującym niemal 
wyłącznie na bardzo wczesnych etapach rozwoju NDRP, 
ustępującym miejsca innym zaburzeniom genetycznym 
w toku kancerogenezy.

Drugim, poza analizą cfDNA, obiecującym kierun-
kiem badań nad diagnostycznym wykorzystaniem poza-
komórkowych kwasów nukleinowych w płynnej biopsji 
jest profilowanie pozakomórkowych mikroRNA (miRNA).
Jest to klasa niekodujących, endogennych i jednonicio-
wych RNA o stosunkowo małych cząsteczkach o długości 
19–22 nukleotydów, które funkcjonują w komórkach 
jako regulatory ekspresji genów. U człowieka zidentyfi-
kowano ponad 2500 różnych sekwencji miRNA. Badania 
naukowe wielu grup potwierdziły występowanie miRNA 
w różnych płynach ustrojowych człowieka, m.in. w oso-
czu krwi. Obecność i profil ekspresji miRNA w płynach 
ustrojowych mogą bezpośrednio odzwierciedlać stan 
fizjologiczny organizmu, a przede wszystkim różne pro-
cesy chorobowe. Istotnie zwiększone lub zmniejszone 
uwalnianie pewnych miRNA do krwiobiegu jest charak-
terystyczne dla poszczególnych typów nowotworów, 
również raka płuca. 
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Kliniczna przydatność analizy krążących komórek 
nowo tworowych (CTCs) we krwi to kolejny kierunek ba-
dań nad wykorzystaniem płynnej biopsji w diagnosty-
ce NDRP. Zliczanie CTCs w jednostce krwi obwodowej 
zostało zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków 
(FDA) jako badanie pomocnicze w ocenie rokowania 
w  zaawansowanych postaciach raka piersi, gruczołu 
krokowego i jelita grubego. Przydatność ilościowej oce-
ny CTCs we wczesnym wykrywaniu i rokowaniu NDRP 
nie została dotąd jednoznacznie potwierdzona. O wiele 
większe nadzieje wiązane są z jakościową oceną CTCs, 
tj. analizą molekularną ich materiału genetycznego oraz 
badaniem ekspresji antygenów na ich powierzchni, szcze-
gólnie w kontekście rozwoju biomarkerów dla terapii 
personalizowanych NDRP. W kilku niezależnych badaniach 
wykazano, że skuteczna analiza rearanżacji genów ALK 
i ROS1 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) 
oraz technikami PCR w czasie rzeczywistym (ang. real-time 
PCR) jest możliwa, prezentując blisko 100-procentową 
zgodność z wynikami badania tkanki nowotworowej. 
Również porównawcza analiza ekspresji PD-L1 na po-
wierzchni CTCs i komórek z preparatów tkanki nowotwo-
rowej od chorych na zaawansowanego NDRP wykazała 
dużą zgodność (ponad 90%) obu metod. Co ważne, wy-
krywalność CTCs we krwi chorych na NDRP znacząco 
wzrasta w późnych stadiach zaawansowania choroby 
(około 25–75% chorych w stadium IV prezentuje CTCs we 
krwi), co z kolei zwiększa szanse powodzenia diagnostyki 
wykorzystującej ten typ materiału nowotworowego. Wia-
rygodność diagnostyki wykorzystującej CTCs do analizy 
biomarkerów predykcyjnych dla terapii ukierunkowanych 
molekularnie i immuno terapii nadal wymaga weryfikacji 
w prospektywnych badaniach klinicznych. 

Metodyczne aspekty pobierania  
i badania płynnej biopsji
Krew obwodową najczęściej pobiera się od pacjenta 
w konwencjonalny sposób, poprzez wkłucie igły w żyłę 
w zgięciu łokciowym, choć można też wykorzystać wcze-
śniej założony wenflon. Wskazane jest pobieranie krwi 
na czczo, przy wyrównanym ciśnieniu (nie bezpośred-
nio po wysiłku), przez wyszkolony personel szpitalny lub 
ambulatoryjny. Płynną biopsję pobiera się do próbówek 
hematologicznych zawierających K3-EDTA jako antyko-
agulant i/lub inne środki stabilizujące, które zapobiegają 
kontaminacji pozakomórkowej frakcji DNA materiałem 
genetycznym z jądrzastych komórek krwi oraz zapew-
niają skuteczną inhibicję enzymów nukleolitycznych. Od 
pewnego czasu dostępne są komercyjnie specjalne pró-
bówki hematologiczne, przeznaczone wyłącznie do po-
bierania krwi w celu analizy pozakomórkowych kwasów 

nukleinowych (do analizy cfDNA, cfRNA i krążących ko-
mórek nowotworowych) w ramach badań naukowych 
(symbol Research Use Only, RUO) lub diagnostyki (symbol 
In Vitro Diagnostics, IVD). O ile tradycyjne próbówki he-
matologiczne, zawierające K3-EDTA, zabezpieczają cfDNA 
przez okres co najmniej kilku godzin w warunkach chło-
dzenia (temperatura 4–8°C), o tyle specjalne próbówki na 
płynną biopsję skutecznie chronią pozakomórkowy ma-
teriał genetyczny nawet przez kilka dni w temperaturze 
pokojowej (zależnie od specyfikacji producenta), dzięki 
czemu można je stosować do długotrwałego transpor-
tu krwi, np. pomiędzy odległymi ośrodkami klinicznymi 
i centralnym laboratorium diagnostycznym. 

Przedanalityczna obróbka krwi powinna zapewnić 
przede wszystkim szybką i bezpieczną separację osocza 
od frakcji komórkowej, aby nie dopuścić do kontaminacji 
cfDNA materiałem genetycznym pochodzącym z rozpadu 
komórek jądrzastych, co znacząco obniżyłoby skutecz-
ność badania molekularnego. Z tego powodu nie zaleca 
się wykorzystywania surowicy krwi do badania cfDNA/
RNA i CTCs, ponieważ w procesie krzepnięcia krwi w pró-
bówce komórki podlegają mechanicznemu zgnieceniu 
przez tworzący się skrzep. 

Separowane osocze, bez oznak hemolizy, wolne od 
komórek krwi, można natychmiast wykorzystać do izo-
lacji pozakomórkowych kwasów nukleinowych, cfDNA 
i cfRNA, lub przechowywać w temperaturze −80°C przez 
okres co najmniej kilkunastu miesięcy do późniejszych 
analiz. Z frakcji komórkowej można natomiast izolować 
nienaruszone krążące komórki nowotworowe. Dostępne 
są komercyjne zestawy odczynnikowe przeznaczone wy-
łącznie do izolacji cfDNA, cfRNA lub CTCs z krwi, zarówno 
do celów naukowych, jak i diagnostycznych (symbol IVD). 

Skuteczna analiza molekularna pozakomórkowego 
DNA, szczególnie do celów diagnostycznych, wymaga 
skorzystania ze specjalnych protokołów analitycznych 
i metod, gwarantujących odpowiednio wysoką czułość 
detekcji specyficznych względem nowotworu zmian ge-
netycznych pośród przeważającej frakcji „natywnego” 
DNA pochodzącego z komórek prawidłowych. Większość 
diagnostycznych testów przeznaczonych do analizy 
onkogennych mutacji w pozakomórkowym DNA opar-
ta jest na tej samej technice co konwencjonalne testy do 
badania materiału genetycznego z preparatów tkanki no-
wotworowej, tj. real-time PCR. Jednak ich unikatowa kon-
strukcja (rodzaj i dobór sond molekularnych, polimeraza 
DNA, inhibitory hamujące amplifikację allelu natywnego) 
często pozwala na detekcję z czułością nawet poniżej 1% 
allelu zmutowanego w tle natywnego DNA, zależnie od 
typu wykrywanej zmiany molekularnej.
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Techniki NGS już na obecnym etapie rozwoju umoż-
liwiają skuteczną analizę pozakomórkowego DNA z krwi 
chorych na raka płuca pod kątem szeregu zaburzeń gene-
tycznych o potwierdzonym bądź potencjalnym znaczeniu 
klinicznym. Dostępne są komercyjne zestawy odczyn-
nikowe o podwyższonej czułości detekcji (poniżej 1% 
zmutowanego allelu) przeznaczone do analizy cfDNA na 
konkretnych platformach NGS. Przewagą metody NGS 
nad testami opartymi na real-time PCR jest możliwość 
identyfikowania nie tylko zdefiniowanych, lecz wszyst-
kich innych zmian w obrębie genu, w tym szczególnie 
rzadkich mutacji, które nie są wykrywane technikami 
podstawowymi. Badania z ostatnich lat wykazały bardzo 
wysoką zgodność (60–95%) profilów zaburzeń genetycz-
nych oznaczanych metodą NGS w preparatach tkanki 
nowotworowej i próbach krwi od tych samych chorych.

Istnieją także techniki ultraczułe, BEAMing (ang. beads, 
emulsion, amplification and magnetics) i ddPCR (ang. dro-
plet digital PCR), które umożliwiają efektywną analizę 
cfDNA w kontekście jakościowym (detekcja określonych 
mutacji) oraz ilościowym (pomiar liczby kopii zmutowa-
nego DNA) z  czułością poniżej 0,01% zmutowanego 
allelu. Niestety brak dobrego zaplecza komercyjnego 
w postaci zwalidowanych testów IVD lub bardzo skom-
plikowane protokoły analityczne nadal nie pozwalają na 
powszechne stosowanie tych technik w laboratoriach 
diagnostycznych.

W  przypadku badania CTCs kluczowym etapem 
warunkującym skuteczność analiz ilościowych i  jako-
ściowych jest wydajna izolacja tych komórek z  krwi 
obwodowej, która stanowi duże wyzwanie z uwagi na 
drastycznie niski udział odsetkowy CTCs w populacji ko-
mórek jądrzastych krwi (zwykle 1–100 CTCs w 7,5 ml krwi). 
Izolowane CTCs można poddać ocenie morfologicznej po 
wybarwieniu H+E oraz analizie cytogenetycznej (metodą 
FISH) i immuno fenotypowej, a także badać zawarty w nich 
materiał genetyczny technikami biologii molekularnej. 

Należy podkreślić, że wprowadzenie analizy mole-
kularnej płynnej biopsji do zakresu usług świadczonych 
przez laboratorium diagnostyczne wymaga szczegółowej 
walidacji całej procedury, począwszy od pobrania krwi, 
przez jej transport, obróbkę przedanalityczną, a skoń-
czywszy na detekcji określonych zmian genetycznych 
oraz właściwym opisie wyniku, nawet pomimo stosowania 
urządzeń i odczynników do analizy cfDNA, oznaczonych 
symbolem IVD. Zaleca się również udział laboratorium 
w programach zewnętrznej kontroli jakości lub między-
laboratoryjną walidację procedur opartych na analizie 
płynnej biopsji.

Możliwości wykorzystania płynnej biopsji 
w diagnostyce NDRP

Zastosowanie płynnej biopsji w leczeniu 
ukierunkowanym molekularnie
Intensywny rozwój medycyny personalizowanej wymaga 
opracowania i wdrożenia nowych, skutecznych metod 
diagnozowania NDRP na poziomie molekularnym. Obec-
nie najpowszechniej stosowaną formą personalizowanej 
terapii chorych na NDRP jest leczenie ukierunkowane 
molekularnie (ang. targeted therapy – terapia celowana) 
z zastosowaniem inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT) re-
ceptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal 
growth factor receptor, EGFR), które specyficznie blokują 
białko receptorowe będące produktem zmutowanego 
genu. Obecność somatycznych, aktywujących mutacji 
w genie EGFR stanowi główny czynnik predykcyjny dla 
terapii IKT EGFR. Do niedawna brak możliwości oceny 
statusu genu EGFR w materiale tkankowym lub cytolo-
gicznym wykluczał chorego z dalszego postępowania 
kwalifikującego do terapii IKT EGFR, nawet pomimo wła-
ściwego rozpoznania podtypu w badaniu histopatologicz-
nym [niepłaskonabłonkowy lub NOS  (ang. not otherwise 
specified)]. Obecnie tacy pacjenci mogą skorzystać z alter-
natywnego badania mutacji genu EGFR w płynnej biopsji 
(ryc. 1). Badania kliniczne (m.in. EURTAC) wykazały, że 
chorzy z mutacją EGFR potwierdzoną w cfDNA z osocza 
krwi odnoszą podobne korzyści kliniczne z leczenia IKT 
EGFR, w postaci wydłużonego czasu przeżycia wolnego 
od progresji (ang. progression free survival, PFS), jak pa-
cjenci, u których mutację aktywującą zidentyfikowano 
w materiale tkankowym lub cytologicznym. Należy przy 
tym podkreślić, że obydwie metody diagnostyki mutacji 
EGFR u chorych na NDRP – konwencjonalna (w materiale 
tkankowym/cytologicznym) i nieinwazyjna (w płynnej 
biopsji) – nie mogą być stosowane zamiennie w dowolny 
sposób u wszystkich pacjentów. W kwalifikacji chorych do 
terapii IKT EGFR klinicysta i diagnosta powinni w pierwszej 
kolejności dążyć do uzyskania i zbadania fragmentu tkan-
ki lub komórek pochodzących bezpośrednio z ogniska 
nowotworowego (pierwotnego lub wtórnego), a dopiero 
w przypadku niepowodzenia tych procedur skorzystać 
z możliwości diagnostyki płynnej biopsji.

Wdrożenie ozymertynibu do schematu leczenia IKT 
EGFR jako leku drugiej linii wiąże się z koniecznością wy-
konania ponownego badania molekularnego w kierunku 
potwierdzenia lub wykluczenia obecności mutacji opor-
ności T790M u chorych z klinicznymi objawami progresji 
(potwierdzone według kryteriów RECIST 1.1) podczas 
leczenia jednym z inhibitorów w pierwszej linii. Wyma-
gana jest powtórna biopsja chorego w trakcie progresji. 

adam szPechciński
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Płynna bioPsja – noWe możliWości diagnostyki niedRobnokomóRkoWego Raka Płuca

Ryc. 1. Możliwości wykorzystania krwi obwodowej jako płynnej biopsji w personalizowanej terapii 
niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)
Krew obwodowa pobrana przed leczeniem od chorego na zaawansowane postaci NDRP mogłaby służyć do diagnostyki 
mutacji genu EGFR i rearanżacji genu ALK pod kątem kwalifikacji do leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej lub do oceny 
ekspresji PD-L1 i wskaźnika obciążenia mutacyjnego (TMB) jako markerów predykcyjnych w immunoterapii, o ile pozyskanie 
i analiza molekularna tkanki nowotworowej nie byłyby możliwe. Płynna biopsja może być również wykorzystywana do wykry-
wania mutacji oporności T790M w genie EGFR u pacjentów z progresją po leczeniu IKT EGFR. Obecność T790M w pozakomór-
kowym DNA kwalifikuje do leczenia ozymertynibem (druga linia IKT EGFR). Uważa się, że ilościowy pomiar pozakomórkowego 
DNA z mutacjami EGFR w czasie leczenia IKT EGFR pozwoli uskutecznić schemat terapeutyczny poprzez wczesne wykrywanie 
progresji choroby już na poziomie molekularnym.

Kwalifikacja chorych  
do terapii personalizowanej 
na podstawie biomarkerów 
predykcyjnych
• Mutacje somatyczne genów, 

m.in. EGFR, KRAS, BRAF, 
PIK3CA 

• Obciążenie mutacyjne (TMB)

Wczesne wykrywanie NDRP 
(badania przesiewowe)
• Profile ekspresji mikroRNA

Kwalifikacja chorych  
do terapii personalizowanej 
na podstawie biomarkerów 
predykcyjnych
• Rearanżacje genu ALK
• Ekspresja antygenów (PD-L1)

Monitorowanie leczenia 
personalizowanego w celu 
wczesnego wykrycia 
progresji
• Poziom cfDNA z mutacjami 

genu EGFR (T790M)
• Liczba CTCs z rearanżacją ALK

Chory na NDRP

PROGRESJA

PŁYNNA BIOPSJA
krew obwodowa 
pobrana 
przed leczeniem Pozakomórkowe DNA

Pozakomórkowe 
mikroRNA

Krążące komórki 
nowotworowe

PŁYNNA BIOPSJA
krew obwodowa 
pobierana 
w trakcie leczenia

1. miesiąc 2. miesiąc 3. miesiąc 10. miesiąc
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U około 30–50% pacjentów z progresją podczas leczenia 
IKT EGFR nie można wykonać zabiegu biopsji z różnych 
przyczyn klinicznych lub pozyskany tą drogą materiał 
tkankowy nie nadaje się do badania molekularnego. Dla 
tej grupy chorych jedyną szansą na kwalifikację do lecze-
nia drugiej linii IKT EGFR jest diagnostyka mutacji T790M 
w płynnej biopsji (ryc. 1). Niedawno zakończone badanie 
kliniczne AURA wykazało, że pacjenci leczeni ozymertyni-
bem osiągali podobny wskaźnik odpowiedzi (ORR) i PFS, 
niezależnie od tego, czy mutację T790M wykryto w tkance 
nowotworu (ORR = 62%; PFS = 9,7 mies.), czy w cfDNA 
izolowanym z osocza (ORR = 63%; PFS = 9,7 mies.).

Dostępność płynnej biopsji niemal na każdym etapie 
postępowania klinicznego z chorym na NDRP otwiera 
możliwości monitorowania rozwoju choroby i skuteczno-
ści terapii w czasie rzeczywistym (zamiast retrospektywnej 
oceny materiału biopsyjnego). Obecnie prowadzone są 
badania weryfikujące przydatność ilościowego pomiaru 
ctDNA z mutacją EGFR w płynnej biopsji pobieranej od 
pacjentów leczonych IKT EGFR w równych odstępach 
czasowych, przez cały okres leczenia (ryc. 1). Zauważo-
no, że dynamika zmian poziomu ctDNA z mutacją akty-
wującą w osoczu krwi koreluje z odpowiedzią chorego 
na leczenie IKT EGFR. Z kolei śledzenie poziomu ctDNA 
z mutacją oporności T790M w czasie terapii ukierunko-
wanej molekularnie w wielu przypadkach pozwala prze-
widzieć progresję choroby wcześniej, niż wykazują to 
konwencjonalne metody obrazowe. Ilościowy pomiar 
zmutowanego ctDNA stanowi jednak pewne wyzwanie 
metodologiczne, ponieważ niemal wszystkie zwalido-
wane testy IVD do diagnostyki mutacji EGFR umożliwiają 
analizę w kontekście jakościowym (mutacja obecna lub 
brak). Metody ultraczułe, BEAMing i ddPCR, nie są jeszcze 
powszechnie dostępne w laboratoriach diagnostycznych. 

W  przyszłości możliwość stosowania inhibitorów 
w kolejnych liniach leczenia chorych na NDRP będzie 
wymagała pogłębionej diagnostyki molekularnej w celu 
zidentyfikowania mechanizmu oporności nabytej w toku 
leczenia poprzedniej linii. Aby sprostać wymaganiom 
analizy dużej liczby różnych zaburzeń genetycznych w co 
najmniej kilku bądź kilkunastu genach, diagnostyka mo-
lekularna zmuszona będzie wdrożyć metody o znacznie 
większej przepustowości (tj. możliwości analizy sekwen-
cji wielu genów w dużej liczbie prób badanych w czasie 
jednego cyklu pracy urządzenia). Sekwencjonowanie 
nowej generacji już dziś oferuje rozwiązania komercyj-
ne do diagnostyki punktowych mutacji somatycznych, 
insercji i delecji w obrębie kilkudziesięciu genów oparte 
na pozakomórkowym DNA, wykazujące bardzo wysoką 
zgodność z referencyjnym materiałem tkankowym.

Zastosowanie wielkoskalowej 
analizy genetycznej płynnej biopsji 
w immunoterapii NDRP
Szybki rozwój medycyny personalizowanej wkrótce 
zaowocuje kolejnymi innowacyjnymi strategiami tera-
peutycznymi w NDRP. Z drugiej strony dalej rozwijane 
będą nowe generacje leków (inhibitorów) dla aktualnie 
stosowanych terapii ukierunkowanych molekularnie, jak 
również innowacyjne leki blokujące immunologiczne 
punkty kontroli. W przypadku immunoterapii już dziś 
wiadomo, że kwalifikacja pacjentów i rokowanie odpo-
wiedzi jedynie na podstawie badania ekspresji PD-L1 na 
komórkach nowotworu nie są wystarczająco skuteczne. 
Trwają poszukiwania nowych, efektywnych biomarkerów 
predykcyjnych; do badanych kandydatów należy ogólne 
obciążenie nowotworu mutacjami somatycznymi (ang. 
total mutational load, TML; total mutational burden, TMB), 
które wymaga rozległej analizy molekularnej DNA w skali 
całego genomu. 

Badania wykazały, że czerniak oraz niedrobnoko-
mórkowy rak płuca należą do nowotworów o najwyż-
szym wskaźniku obciążenia mutacjami somatycznymi, 
co z kolei istotnie koreluje z odsetkiem odpowiedzi na 
immunoterapię w obydwu rozrostach. Analiza obciążenia 
mutacjami somatycznymi wymaga zaprzęgnięcia jednej 
z technik NGS, sekwencjonowania całego eksomu (ang. 
whole exome sequencing, WES). Eksomem nazywamy tę 
część genomu ludzkiego, na którą składają się wyłącznie 
sekwencje eksonów, a więc fragmenty genów, które ko-
dują białka i ulegają transkrypcji do mRNA. Ludzki eksom 
składa się z około 180 tys. eksonów długości około 30 mln 
par zasad (30 Mb), co stanowi zaledwie 1% całkowitego 
genomowego DNA. Sekwencjonowanie DNA metodą 
WES pozwala zidentyfikować te zaburzenia genetyczne 
(mutacje), które mają bezpośredni wpływ na strukturę 
i funkcjonowanie białek stanowiących nową klasę neo-
antygenów nowotworowych. Zwykle wskaźnik całkowi-
tego obciążenia mutacjami somatycznymi (TMB lub TML) 
oblicza się jako liczbę wykrytych zaburzeń genetycznych 
na 1 mln par zasad całego genomu (liczba mutacji/Mb 
genomu). Pierwsze badania kliniczne z udziałem chorych 
leczonych inhibitorami PD-1/PD-L1 wykazały większe ko-
rzyści terapeutyczne u pacjentów z wysokim wskaźnikiem 
TMB, w postaci istotnie dłuższej mediany czasu leczenia 
oraz dłuższego czasu przeżycia wolnego od progresji.

Standardem w ocenie wskaźnika TMB metodą WES 
jest analiza materiału genetycznego izolowanego z tkanki 
nowotworowej – z bloczka parafinowego (FFPE) lub cyto-
bloku pochodzących z biopsji. Jednak część chorych nie 
może być poddana zabiegowi biopsji z uwagi na przeciw-
wskazania kliniczne. Szacuje się, że 15–25% wykonanych 



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 6/20179

badań biopsyjnych i tak nie dostarcza materiału nowotwo-
rowego w wystarczającej ilości i/lub jakości, aby nadawał 
się do wiarygodnej analizy molekularnej. Z kolei archiwal-
ny materiał tkankowy nie zawsze odzwierciedla aktualny 
status zaburzeń molekularnych w momencie rozpoczęcia 
leczenia. Dla tej grupy pacjentów badanie molekularne 
płynnej biopsji stanowi jedyną możliwość oceny całkowi-
tego obciążenia mutacjami somatycznymi (ryc. 1). Opu-
blikowane w 2017 r. wyniki badań prowadzonych przez 
naukowców francuskich dowodzą, że skuteczna ocena 
TMB w pozakomórkowym DNA metodą WES jest możli-
wa. Kluczowym warunkiem powodzenia procedury jest 
jednak odpowiednia ilość i jakość cfDNA, które powinny 
zostać ocenione przed analizą NGS. 

Z kolei w pracy zaprezentowanej podczas tegoroczne-
go kongresu ESMO w Madrycie amerykański zespół pod 
kierunkiem prof. Gandary po raz pierwszy pokazał wyni-
ki retrospektywnej oceny PFS i OS (ang. overall survival, 
całkowite przeżycie) chorych na NDRP leczonych ate-
zolizumabem (inhibitor PD-L1) w drugiej linii, u których 
oceniano TMB w płynnej biopsji. Wykazano wysoką zgod-
ność pomiędzy wynikami analizy TMB w płynnej biopsji 
i tkance nowotworowej (89% wyników dodatnich było 
prawdziwie dodatnich, 100% wyników ujemnych – praw-
dziwie ujemnych). Zaledwie 30 spośród 229 chorych (13%) 
prezentowało jednocześnie wysoki TMB i ekspresję PD-L1 
na komórkach nowotworowych. Właśnie w tej grupie 
chorych leczenie inhibitorem PD-L1 wykazywało najwyż-
szą skuteczność, w postaci dłuższych PFS i OS (przeżycie 
całkowite; odpowiednio HR = 0,38 dla PFS i HR = 0,23 dla 
OS). Obecnie prowadzone są badania kliniczne mające 
na celu prospektywną ocenę wartości predykcyjnej TMB 
w płynnej biopsji w immunoterapii NDRP.

Zastosowanie analizy cfRNA we wczesnym 
wykrywaniu NDRP
Niewystarczająca moc diagnostyczna technik obrazo-
wych w badaniach przesiewowych raka płuca skłania 
naukowców do poszukiwania nowych, specyficznych 
biomarkerów metodami biologii molekularnej (ryc. 1). 
Wysoką skuteczność diagnostyczną testów opartych 
na unikalnych wobec NDRP profilach ekspresji różnych 
sekwencji miRNA wykazano w kilku badaniach przesie-
wowych z udziałem osób z grup wysokiego ryzyka raka 
płuca. W badaniu MILD oceniano diagnostyczną przydat-
ność panelu pozakomórkowych miRNA jako biomarkerów 
uzupełniających badanie tomograficzne klatki piersiowej 
w grupie 939 palaczy tytoniu w wieku powyżej 50 lat. Oce-
na ekspresji miRNA w osoczu pozwoliła wykryć przypadki 
raka płuca z 87-procentową czułością i 81-procentową 
specyficznością oraz 99-procentową ujemną wartością 

predykcyjną (NPV). Co ważne, połączona analiza wyników 
ekspresji miRNA i badania tomograficznego skutkowała 
pięciokrotnym zmniejszeniem odsetka wyników fałszywie 
dodatnich w metodzie obrazowej. Bardzo zbliżone wyniki 
uzyskano w badaniu COSMOS (1115 palaczy tytoniu po-
wyżej 50. roku życia), w którym analizowano panel 13 uni-
kalnych miRNA (czułość – 79,2%, specyficzność – 75,9%, 
NPV – 99%). Nadal największym problemem w badaniach 
nad diagnostycznym wykorzystaniem mikroRNA jest po-
wtarzalność i odtwarzalność wyników przez niezależne 
grupy, co wynika głównie z niskiego stopnia standaryzacji 
metodologii pomiarów. 

Podsumowanie
Historia badań pozakomórkowych kwasów nukleinowych 
we krwi liczy sobie 70 lat. Jednak dopiero znaczący po-
stęp w dziedzinie biologii molekularnej na przełomie 
XX i XXI w. umożliwił faktyczną weryfikację przydatno-
ści płynnej biopsji w diagnozowaniu i leczeniu chorób 
nowotworowych. Dziś nikt już nie podważa zasadności 
wdrożenia badania molekularnego krwi obwodowej 
w schemat postępowania klinicznego z chorymi na NDRP. 
Na przeszkodzie stoi jednak unikalna charakterystyka 
biologiczna cfDNA/RNA i CTCs, wymagająca opracowa-
nia nowatorskich rozwiązań metodologicznych przezna-
czonych wyłącznie do analizy tego rodzaju materiału. 
Powyższe przykłady pionierskich badań nad klinicznym 
wykorzystaniem płynnej biopsji wskazują, że spodziewa-
ne korzyści warte są środków przeznaczanych obecnie na 
prowadzenie prac rozwojowych w tej dziedzinie. 
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