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Mutacja genowa (łac. mutatio – zmiana) to trwała, 
przekazywana przy replikacji zmiana sekwencji nukleo-
tydowej odcinka DNA tworzącego gen. Nie każde uszko-
dzenie DNA jest zatem mutacją; staje się nią dopiero po 
utrwaleniu i przekazaniu do cząsteczki lub cząsteczek 
potomnych. Termin „mutacja” został wprowadzony przez 
holenderskiego biologa Hugona de Vriesa na przeło-
mie XIX i XX wieku. Badacz nazwał tak zmianę zapisu 
informacji genetycznej, pierwotne źródło zmienności 
genetycznej organizmów. 

Mutacje genowe mogą być dziedziczone, czyli prze-
kazane potomstwu przez rodzica, nosiciela danej mutacji, 
i występować we wszystkich komórkach ciała (także  
w gametach) przez całe życie – są to mutacje dziedzicz
ne (germinalne). Mogą też wystąpić de novo w pewnym 
okresie życia i dotyczyć tylko określonych frakcji komó-
rek w organizmie, zwykle w obrębie jakiegoś narządu,  
z wykluczeniem komórek szlaku płciowego – są to muta
cje somatyczne. Mutacje somatyczne bywają odległym  
w czasie skutkiem szkodliwego oddziaływania czynników 
środowiskowych (mutagenów), np. słonecznego promie-
niowania ultrafioletowego albo czynników chemicz-
nych w powietrzu czy żywności, które powodują błędy  
w replikacji i/lub naprawie DNA podczas podziałów 
komórek. Mutacje somatyczne nie są przekazywane 
potomstwu.

Polimorfizm genu
Większość mutacji genowych, zwłaszcza tych odpowie-
dzialnych za rozwój pewnych chorób (zwanych chorobami 
genetycznymi), występuje w populacji stosunkowo rzad-
ko. Zmiany genetyczne o częstości występowania większej 
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niż 1% populacji zwykle nazywa się polimorfizmem,  
a sekwencje konkretnego genu różniące się zapisem ko-
lejności nukleotydów – wariantami polimorficznymi. 
Częstość występowania polimorfizmów genowych jest 
na tyle duża, że uważa się je za źródło naturalnej zmien-
ności genetycznej osobników. Przykładowo polimorfizmy 
genowe u ludzi warunkują zmienność wielu cech, takich 
jak kolor oczu i włosów czy grupa krwi. Ogólnie przyjęto,  
że obecność polimorfizmów nie ma negatywnego  
wpływu na zdrowie organizmu, choć niektóre zostały 
powiązane z ryzykiem rozwoju określonych chorób. 

Polimorfizm może być zmianą w obrębie zaledwie 
jednej pary zasad – mówimy wtedy o polimorfizmie 
pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide poly-
morphism, SNP) – lub dotyczyć większej liczby nukle-
otydów. SNP stanowią około 90% całej zmienności  
w ludzkim genomie i występują co 100–300 nukleoty-
dów (których ogółem jest 3 mld). Polimorfizm pojedyn-
czego nukleotydu w sekwencji kodującej jakiegoś genu 
nie musi koniecznie prowadzić do zmiany w sekwencji 
aminokwasowej białka ze względu na degenerację kodu 
genetycznego. SNP dzieli się zatem na synonimiczne oraz 
niesynonimiczne (w drugim przypadku sekwencja po-
wstałego białka ma w związku z polimorfizmem zmienio-
ny aminokwas w stosunku do genomu referencyjnego). 

Klasyfikacja mutacji genowych
Mutacje genowe, niezależnie od pochodzenia (dziedzicz-
ne/somatyczne), najczęściej klasyfikuje się ze względu 
na zakres zmian w sekwencji DNA oraz wpływ na struk-
turę i aktywność białka kodowanego przez gen (ryc. 1).  
Wyróżnia się następujące rodzaje mutacji genowych:
• substytucja (mutacja punktowa przez podstawie-

nie) – zmiana dotycząca pojedynczego nukleotydu,  
w sekwencji DNA jedna zasada azotowa zastępo-
wana jest inną zasadą. Mutacja w wyniku substy-
tucji może mieć charakter tranzycji lub transwersji. 
Tranzycja to zastąpienie puryny inną puryną albo 
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pirymidyny inną pirymidyną, np. zamiana guaniny 
na adeninę (G>A) czy zamiana cytozyny na tyminę 
(C>T). Transwersja to zastąpienie puryny pirymidy-
ną bądź pirymidyny puryną, np. G>C, A>T;

• delecja – wypadnięcie jednej lub kilku par nukleotydów;
• insercja – wstawienie jednej lub kilku par nukleotydów;
• duplikacja – powielenie odcinka kilku par nukleoty-

dów w sekwencji DNA. Duplikacja zwykle zmienia 
strukturę i aktywność kodowanego białka. 

Efekty mutacji punktowych w sekwencji kodującej można 
podzielić w następujący sposób:
• mutacja przesuwająca ramkę odczytu – poprzez 

insercję albo delecję pojedynczego nukleotydu. 
Wiąże się to ze zmianą całej sekwencji białka poniżej 
mutacji, może zatem znacząco wpływać na fenotyp;

• mutacja zmiany sensu (mutacja missensowa) – mu ta-
cja niesynonimiczna powstająca w wyniku sub stytucji, 

zmiana pojedynczego nukleotydu w kodonie powo-
du je zmianę aminokwasu w kodowanym białku. W za -
leżności od położenia aminokwasu mutacja taka może 
(ale nie musi) wpływać na fenotyp;

• mutacja nonsensowna – zmiana pojedynczego nu-
kleotydu w kodonie powoduje, że trójka kodująca 
aminokwas zmienia się w jeden z trzech kodonów 
terminacyjnych (stop): TAG, TAA, TGA, więc produko-
wane białko jest krótsze, co zwykle prowadzi do po-
wstania zmutowanego fenotypu. Mutacja powstaje 
w wyniku substytucji niesynonimicznej;

• mutacja cicha (mutacja milcząca) – zmiana nukle-
otydu na inny nie zmienia kodowanego przez kodon 
aminokwasu. Jest to przykład substytucji synonimicz-
nej. Mutacja cicha najczęściej zachodzi na trzecim 
nukleotydzie kodonu i dzięki degeneracji DNA nie 
wpływa na fenotyp.
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Ryc. 1. Rodzaje mutacji genowych: mutacja punktowa (A), substytucja (B), insercja (C), delecja (D).  
Źródło: www.yourgenome.org (zmodyfikowano)
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Mutacje można również podzielić ze względu na ich 
wpływ na poziom ekspresji lub funkcjonalność białka 
kodowanego przez gen na:
• mutacje utraty funkcji (ang. loss-of-function) – biał-

ko kodowane przez zmutowany gen nie ma funkcji 
produktu ekspresji genu bez mutacji (typu natywne-
go, ang. wild-type);

• mutacje nabycia funkcji (ang. gain-of-function) – 
białko kodowane przez zmutowany gen zyskuje 
nowe funkcje molekularne albo nowy poziom eks-
presji w sto sunku do produktu ekspresji wariantu 
natywnego. 

Ogólne zasady nazewnictwa i zapisu mutacji 
genowych
Obecnie umowny podział zmian genetycznych na mutacje 
i polimorfizmy, który funkcjonował w genetyce medycz-
nej przez wiele lat, jest wśród specjalistów przedmiotem 
licznych kontrowersji i dyskusji, na co ogromny wpływ 
miało zsekwencjonowanie genomu człowieka oraz upo-
wszechnienie się nowych narzędzi analizy genetycznej  
i genomowej, zwłaszcza technik sekwencjonowania 
nowej generacji (ang. next generation sequencing, NGS). 
Rekomendacje uznanych towarzystw genetyki człowieka, 
w tym Human Genome Variation Society (HGVS) i Ameri-
can College of Medical Genetics and Genomics (ACMG), 
skłaniają raczej do rozróżniania zmian genetycznych 
nie ze względu na częstość ich występowania, lecz na 
biologiczny wpływ na kodowane białko, szczególnie  
w kontekście zdrowia nosiciela. 

Autorzy rekomendacji sugerują stosowanie następu-
jących nazw: wariant patogenny (ang. pathogenic va-
riant), wariant prawdopodobnie patogenny (ang. likely 
pathogenic variant), wariant o niepewnym znacz eniu 
(ang. variant of uncertain significance, VUS), wariant prawdo
podobnie nieszkodliwy (ang. likely benign variant), wariant 
nieszkodliwy (ang. benign variant). W odniesieniu do 
terminu „mutacja” zaleca się, aby od razu definiować po-
chodzenie danego wariantu, czyli używać sformułowania 
„mutacja dziedziczna” lub „mutacja somatyczna”. 

W przypadku analizy mutacji somatycznych badanie 
genetyczne powinno zostać przeprowadzone zarówno  
w materiale nowotworowym, jak i w referencyjnym mate-
riale zawierającym komórki linii zarodkowej pobranym od 
danego pacjenta (np. komórki jednojądrzaste krwi obwo-
dowej). Dotyczy to przede wszystkim nowych wariantów 
o niepewnym pochodzeniu i znaczeniu klinicznym.

Aktualne wytyczne HGVS zalecają, aby zapis wa-
riantu dotyczył sekwencji DNA (zapis sekwencji RNA  
i białka jako opis dodatkowy). Zapis wariantu powinien,  
w miarę dostępności danych, odnosić się do po w szechnie 
przyjętej sekwencji referencyjnej, którą każdorazowo 

należy podać, np. NC_000023.10, LRG_199, NG_012232.1, 
NM_004006.2. Powinien też zawierać pozycję zmiany w se-
kwencji referencyjnej, np. NC_000011.9:g.12345611G>A 
(substytucja G na A w pozycji 123456 liniowej sekwencji 
referencyjnej NC_000011.9 genu). Przedrostki „g.”, „c.”, „p.”, 
„r.” w zapisie oznaczają kolejno: liniową sekwencję refe-
rencyjną genu (introny + eksony), kodującą sekwencję 
referencyjną genu (tylko eksony, np. c.76delA), sekwencję 
referencyjną aminokwasów w białku (np. p.Ser321Arg), 
sekwencję referencyjną transkryptu RNA (np. r.123c>u).  
Zaleca się, aby przy zapisie poszczególnych typów 
warian tów (w starszym piśmiennictwie – mutacji) sto-
sować następujące znaki i zasady:
• Substytucje oznaczamy zawsze nawiasem trójkąt-

nym skierowanym w prawo: „>”. Właściwy kierunek 
zapisu to od nukleotydu pierwotnie znajdującego się 
w sekwencji referencyjnej do nukleotydu zmienio-
nego, np. NC_000023.10:g.33038255C>A.

• Delecje oznaczamy skrótem „del” poprzedzonym 
numerami nukleotydów flankujących delecję (usu-
nięte nukleotydy), oddzielonych podkreślnikiem: 
„_”, np. NG_012232.1:g.19delT (delecja punktowa), 
NG_012232.1:g.19_21delTCA (delecja trzech nukleo-
tydów).

• Insercje oznaczamy przez dodanie skrótu „ins” po 
koordynatach nukleotydów flankujących, oddzielo-
nych podkreślnikiem, np. NC_000023.10:g.32867861
_32867862insT (insercja punktowa), NC_000023.10:
g.32862923_32862924insCCT (insercja trzech nukleo-
tydów). 

• Indele (indel to kombinacja insercji i delecji w da-
nej pozycji nukleotydowej) oznaczamy przez po-
danie numerów nukleotydów, pomiędzy którymi 
nastąpiła zmiana sekwencji, z dodatkiem „delins”  
i symbolami nukleotydów, które uległy insercji (za-
stąpiły usunięte nukleotydy), np. g.6775delinsGA, 
g.6775_6777delinsC.

• Duplikacje oznaczamy symbolem „dup” poprzedzo-
nym koordynatami sekwencji flankującej, np. NC_0
00023.10:g.33229410dup(NM_004006.2:c.20dup),  
NC_000023.10:g.33229407_33229410dup(NM_004-
006.2:c.20_23dup). 

W piśmiennictwie nadal można spotkać uproszczone 
zapisy mutacji (wariantów) genów, odnoszące się do 
pozycji i sekwencji zmienionych aminokwasów w biał-
ku, przy czym stosowane są ich jednoliterowe symbole 
– przykładowo T790M oznacza substytucję w pozycji 790 
z treoniny (T) na metioninę (M) w receptorze naskórko-
wego czynnika wzrostu (EGFR). W tabeli 1 przedstawiono 
najważniejsze z klinicznego punktu widzenia mutacje 
somatyczne w genie EGFR.
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Ekson genu 
EGFR

Zapis sekwencji  
aminokwasów  

w białku

Zapis 
 sekwencji  

kodującej genu

Numer 
w bazie Cosmic

Typ  
mutacji

Częstość  
występowania 
wśród chorych  

na NDRP

Ekson 18 Mutacje aktywujące (warunkujące wrażliwość na lek)
p.G719X:

3–4%
p.G719A c.2156G>C COSM6239 substytucja

p.G719S c.2155G>A COSM6252 substytucja

p.G719C c.2155G>T COSM6253 substytucja

p.V689M c.2065G>A COSM133179 substytucja rzadka

p.S720P c.2158T>C COSM88729 substytucja rzadka

p.S720F c.2159C>T COSM12373 substytucja rzadka

p.P699S c.2095C>T COSM28600 substytucja rzadka

p.N700D c.2098A>G COSM133182 substytucja rzadka

p.E709Q c.2125G>C COSM116882 substytucja rzadka

p.G721A c.2162G>C COSM28510 substytucja rzadka

Mutacje oporności (warunkujące brak wrażliwości na lek)

p.E709_T710>D c.2127_2129delAAC COSM51525 delecja rzadka

Ekson 19 Mutacje aktywujące
p.L747_T751>S c.2240_2251del12 COSM6210 delecja

45–50%

p.L747_E749delLRE c.2239_2247del9 COSM6218 delecja

p.E746_S752>D c.2238_2255del18 COSM6220 delecja

p.E746_A750delELREA c.2235_2249del15 COSM6223 delecja

p.E746_A750delELREA c.2236_2250del15 COSM6225 delecja

p.L747_S752delLREATS c.2239_2256del18 COSM6255 delecja

p.E746_S752>A c.2237_2254del18 COSM12367 delecja

p.L747_T751delLREAT
(p.L747_T751delLREAT)

c.2240_2254del15
(c.2239_2253del15)

COSM12369
(COSM6254)*

delecja

p.L747_P753>S c.2240_2257del18 COSM12370 delecja

p.L747_A750>P c.2239_2248TTAAGAGAAG>C COSM12382 delecja

p.L747_T751>P c.2239_2251>C COSM12383 delecja

p.E746_S752>V c.2237_2255>T COSM12384 delecja

p.E746_S752>I c.2235_2255>AAT COSM12385 delecja

p.E746_T751>V c.2237_2252>T COSM12386 delecja

p.L747_P753>Q c.2239_2258>CA COSM12387 delecja

p.L747_S752>Q c.2239_2256>CAA COSM12403 delecja

p.E746_T751>VA c.2237_2253>TTGCT COSM12416 delecja

p.L747_T751>Q c.2238_2252>GCA COSM12419 delecja

p.L747_A750>P c.2238_2248>GC COSM12422 delecja

p.E746_T751>A c.2237_2251del15 COSM12678 delecja

p.E746_T751delELREAT c.2236_2253del18 COSM12728 delecja

p.E746_A750>IP c.2235_2248>AATTC COSM13550 delecja

p.E746_T751>I c.2235_2252>AAT COSM13551 delecja

p.E746_T751>IP c.2235_2251>AATTC COSM13552 delecja

p.S752_I759delSPKANKEI c.2253_2276del24 COSM13556 delecja
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Ekson 19 Mutacje aktywujące

p.E746_P753>VS c.2237_2257>TCT COSM18427 delecja

45–50%p.L747_T751delLREAT c.2238_2252del15 COSM23571 delecja

p.K745_E749delKELRE c.2233_2247del15 COSM26038 delecja

Mutacje oporności

p.D761Y c.2281G>T COSM21984 substytucja rzadka

p.L747P c.2239_2240TT>CC COSM24267 substytucja rzadka

p.L747S c.2240T>C COSM26704 substytucja rzadka

Ekson 20 Mutacje aktywujące

p.V765A c.2294T>C substytucja rzadka

p.T783A c.2347A>G substytucja rzadka

Mutacje oporności

p.T790M c.2369C>T COSM6240 substytucja 3–5% (> 50%)#

p.V769_D770insASV c.2307_2308insGCCAGCGTG COSM12376 insercja

5%

p.H773_V774insH c.2319_2320insCAC COSM12377 insercja

p.D770_N771insG c.2310_2311insGGT COSM12378 insercja

p.D770_N771insSVD c.2311_2312insGCGTGGACA COSM13428 insercja

p.V769_D770insASV c.2309_2310AC>CCAGCGTGGAT COSM13558 insercja

p.S768I c.2303G>T COSM6241 substytucja

p.V769L c.2305G>T COSM6242 substytucja

p.C797S c.2389T>A COSM6493937 substytucja

(> 50%)#
p.C797G c.2389T>G COSM6493936 substytucja

p.G796R c.2386G>C COSM6493935 substytucja

p.G796S c.2386G>A COSM20891 substytucja

Ekson 21 Mutacje aktywujące

p.L858R
c.2573T>G COSM6224 substytucja

40–45%
c.2573_2574TG>GT COSM12429 substytucja

p.L861Q c.2582T>A COSM6213 substytucja
2%

p.L861R c.2582T>G COSM12374 substytucja

p.N826S c.2477A>G COSM13193 substytucja rzadka

p.A839T c.2515G>A COSM13430 substytucja rzadka

p.K846R c.2537A>G COSM13431 substytucja rzadka

p.G863D c.2588G>A COSM14070 substytucja rzadka

Mutacje oporności

p.T854A c.2560A>G COSM28537 substytucja rzadka

Tabela 1. Najważniejsze z klinicznego punktu widzenia mutacje genu EGFR zlokalizowane w eksonach 18–21

Najwyższą częstość (%) występowania wśród chorych na NDRP prezentują delecje w obrębie eksonu 19  
i mutacje punktowe w eksonie 21 oraz mutacja T790M w eksonie 20 genu. W tabeli podano zapis mutacji  
w sekwencji aminokwasów w białku i sekwencji kodującej genu oraz numer w bazie Cosmic  
(https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic), w której znajduje się odniesienie do sekwencji referencyjnej. 

* Dotyczy nieaktualnej numeracji mutacji somatycznych w bazie Cosmic. 
# Dotyczy chorych na NDRP poddanych leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR.
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Znaczenie mutacji dziedzicznych w raku płuca
U większości chorych na raka płuca (około 85% przy-
padków) rozwój choroby jest efektem wieloletniego 
narażenia na kancerogenne związki chemiczne obecne  
w dymie tytoniowym. Jednak tylko około 10–15% palaczy 
tytoniu choruje na raka płuca, a choroba rozwija się także 
u osób, które nigdy nie paliły, ani w sposób czynny, ani 
bierny. Wśród czynników zwiększających ryzyko rozwoju 
raka płuca wymienia się również wrodzone uwarunkowa-
nia genetyczne. Mutacje dziedziczne o potwierdzonym 
bądź potencjalnym związku ze zwiększonym ryzykiem 
rozwoju choroby są stosunkowo rzadkie. W ostatnich 
latach upowszechnienie się technik sekwencjonowania 
nowej generacji sprawiło, że łatwiej jest prowadzić wielko-
skalowe badania genetyczne z udziałem bardzo licznych 
populacji osób chorych na raka płuca i osób zdrowych  
w celu poszukiwania wrodzonych genetycznych predys-
pozycji do rozwoju tego typu nowotworu. 

Wang i wsp. przeanalizowali wyniki czterech ba-
dań asocjacyjnych całego genomu (ang. genome-wide 
association study, GWAS), w których uczestniczyło  
11 348 chorych na raka płuca oraz 15 861 zdrowych osób 
w grupie kontrolnej. Autorzy odkryli istotny związek 
pomiędzy częstością występowania rzadkiego warian-
tu L3326X genu BRCA2 (rs1111571833) a zwiększonym 
2,47 raza ryzykiem raka płuca, szczególnie podtypu 
płaskonabłonkowego. Białko kodowane przez BRCA2 
jest zaangażowane w naprawę DNA przez rekombinację 
uszkodzeń obu nici DNA. Co ciekawe, dotychczasowe ba-
dania nie wykazały istotnego związku między mutacjami 
dziedzicznymi w genie BRCA1 a predyspozycją do rozwoju 
raka płuca. W analizie Wang i wsp. słabsza, ale istotna 
statystycznie zależność między mutacją dziedziczną  
a wzmożonym ryzykiem gruczolakoraka płuca (iloraz 
szans = 1,13) dotyczyła genu TP63 (rs13314271). 

Wiele badań poświęconych analizie mutacji dzie-
dzicznych w raku płuca dotyczy wariantów genu EGFR 
lub innych genów tej samej ścieżki sygnałowej. Mutacja 
somatyczna T790M w genie EGFR ma obecnie największe 
znaczenie jako marker predykcyjny w leczeniu ukierunko-
wanym molekularnie z zastosowaniem inhibitorów kinazy 
tyrozynowej EGFR. Bell i wsp. wykryli mutację germinalną 
T790M w genie EGFR u czterech spośród sześciu członków 
rodziny, którzy zachorowali na raka płuca (dominował pod-
typ raka oskrzelikowo-pęcherzykowy). Z kolei w tkance 
nowotworowej pobranej od tych pacjentów potwierdzo-
no obecność somatycznej mutacji T790M oraz mutacji 
aktywującej (L858R, G719A lub delecja w eksonie 19) 
w genie EGFR. Hu i wsp. przebadali metodą NGS 12 774 
próby pozakomórkowego DNA z osocza krwi chorych 
z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) i w 43 

(0,34%) przypadkach wykryli germinalną mutację T790M 
w genie EGFR dzięki analizie porównawczej materiału 
referencyjnego. Ohtsuka i wsp. stwierdzili mutację ger-
minalną V843I i mutację somatyczną L858R w genie EGFR 
u trzech członków rodziny, którzy chorowali na NDRP  
o podtypie gruczołowym. Późniejsze badania tych auto-
rów wykazały, że mutacja V843I w genie EGFR warunkuje 
oporność na inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR. 

Tode i wsp. przeprowadzili sekwencjonowanie ekso-
mowe DNA komórek krwi obwodowej sześciorga ro-
dzeństwa (czworo chorych na NDRP, dwoje zdrowych) 
z rodziny obciążonej wysoką zachorowalnością na raka 
płuca z mutacją somatyczną EGFR. Autorzy wykryli germi-
nalną mutację missensową N375K w genie MET u czworga 
rodzeństwa chorujących na NDRP. Gen MET koduje białko 
receptorowe c-Met o właściwościach kinazy tyrozynowej, 
zwane również receptorem czynnika wzrostu hepato-
cytów (ang. hepatocyte growth factor receptor, HGFR). 
Zarówno HGFR, jak i EGFR aktywują ścieżkę sygnałową 
zależną od Ras. Trwałe uszkodzenie funkcji kinazowych 
białka c-Met (warunkowane dziedziczną mutacją utra-
ty funkcji) mogło się przyczynić do wygenerowania  
de novo mutacji somatycznej w genie EGFR (mutacji 
nabycia funkcji) i skutkować konstytutywną aktywacją 
ścieżki sygnałowej napędzającej proliferację i hamującej 
apoptozę w komórkach nowotworowych. 

Yamamoto i wsp. opisali rodzinę, w której aż dziewię-
cioro członków na przestrzeni trzech pokoleń chorowało 
na raka płuca. Badanie genetyczne wykonano u 53-letniej 
kobiety okazjonalnie palącej tytoń oraz jej matki, która 
nigdy nie paliła. Obie kobiety – chorujące na NDRP o pod-
typie gruczołowym – miały bardzo rzadką dziedziczną 
mutację G660D w genie HER2. Zmiana struktury białka 
HER2 na skutek mutacji dotyczyła jednak nie części ki-
nazowej (funkcjonalnej), odpowiedzialnej za wiązanie 
liganda przez receptor, lecz odcinka transbłonowego. 
Mimo to dalsze badania funkcjonalne in vitro wykaza-
ły stałą aktywację ścieżki sygnałowej zależnej od Akt 
oraz p38 w komórkach z mutacją G660D w genie HER2,  
co wskazuje na patogenny charakter tego wariantu. 

Biologiczne i kliniczne znaczenie mutacji 
somatycznych w raku płuca
Badanie genetyczne na obecność somatycznych mu-
tacji aktywujących w kluczowych onkogenach stało się 
standardem postępowania diagnostycznego w prakty-
ce klinicznej związanej z rakiem płuca. W 2005 roku za-
inicjowano międzynarodowy, wieloośrodkowy projekt 
badawczy The Cancer Genome Atlas (TCGA), nadzoro-
wany przez National Cancer Institute’s Center for Can-
cer Genomics oraz National Human Genome Research 
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Institute. Celami projektu są poznanie i skatalogowanie 
zaburzeń genetycznych i epigenetycznych występujących  
w 33 różnych typach nowotworów, w tym w raku płuca, 
za pomocą technik sekwencjonowania nowej generacji  
i nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych. W bada-
niu analizowano ekspresję genów na poziomie mRNA, 
zmienność liczby kopii genów (ang. copy number variation, 
CNV), polimorfizmy pojedynczego nukleotydu, wzory 
metylacji DNA oraz ekspresję mikroRNA. 

W 2012 roku konsorcjum badawcze TCGA opubliko-
wało wyniki badań preparatów tkanki nowotworowej 
pobranych od 178 chorych na niedrobnokomórkowego 
raka płuca typu płaskonabłonkowego (ang. squamous cell  
carcinoma, SQC). Badania wykazały, że SQC prezentuje 
złożony profil zaburzeń genetycznych. Na jeden bada-
ny guz przypadało średnio 360 somatycznych mutacji  
w regionach kodujących genów, 165 rearanżacji geno-
wych oraz 323 CNV. U ponad 90% pacjentów z SQC wykry-
to mutację w genie TP53 (u 81% chorych obserwowano 
silny sygnał dodatni, u kolejnych 9% mutację stwierdzono 
na granicy detekcji częstości allelu). TP53 koduje białko 
p53, czynnik transkrypcyjny o własnościach supresora 
nowotworowego, zaangażowane w regulację wielu pro-
cesów komórkowych, w szczególności zaś – w aktywa-
cję mechanizmów naprawy DNA lub indukcję apoptozy  
w odpowiedzi na uszkodzenia DNA. Inaktywacja mechani-
zmów naprawy DNA w komórkach nowotworowych toruje 
drogę do powstawania i utrwalania się następnych zabu-
rzeń molekularnych, przede wszystkim mutacji aktywują-
cych w genach kodujących kluczowe ścieżki sygnałowe 
(ang. oncogenic driver mutations), co napędza proliferację 
komórek i hamuje mechanizmy apoptotyczne. W przy-
padku tak zmutowanych białek receptorowych wiązanie 
liganda w postaci czynnika wzrostu nie jest już konieczne 
do aktywacji ścieżki sygnałowej. Somatyczne mutacje 
utraty funkcji obserwowano także w genach kodujących 
białka HLA-A głównego układu zgodności tkankowej,  
co w dużym stopniu tłumaczy zjawiska ucieczki komórek 
nowotworowych spod nadzoru układu odpornościowego 
i tolerancji immunologicznej. Co najważniejsze, w badaniu 
TCGA wskazano szereg nowych potencjalnych celów te-
rapeutycznych dla leków ukierunkowanych molekularnie, 
które są obecnie lub będą w kolejnych latach rozwijane. 

W 2014 roku konsorcjum TCGA opublikowało dane 
dotyczące analizy genomowej 412 przypadków NDRP 
typu gruczołowego (łac., ang. adenocarcinoma, ADC). 
Zaobserwowano, że ten podtyp histologiczny charakte-
ryzuje się odmiennym od SQC profilem somatycznych 
mutacji genowych. Gen TP53 nadal wykazywał największą 
częstość mutacji (48% chorych), jednak wykryto szereg 
mutacji genowych niespotykanych (lub występujących 

rzadko) w podtypie SQC, m.in. mutacje KRAS (33%), 
EGFR (14%), BRAF (10%), MET (7%). Somatyczne mutacje 
aktywujące w genie EGFR stwierdzano istotnie częściej  
u kobiet (p = 0,03), a somatyczne mutacje utraty funkcji  
w genie RBM10 – u mężczyzn (p = 0,002). Obecność du-
żej liczby somatycznych mutacji aktywujących w genach 
kodujących receptorowe białka błonowe o aktywności ki-
nazy tyrozynowej właśnie w podtypie gruczołowym NDRP 
umożliwiła dynamiczny rozwój terapii ukierunkowanych 
molekularnie. Z biologicznego i klinicznego punktu widze-
nia zahamowanie funkcji zmutowanego białka za pomocą 
drobnocząsteczkowego inhibitora okazało się w prakty-
ce łatwiejsze niż przywrócenie pełnej aktywności białka 
z mutacją utraty funkcji, jak w przypadku p53. Obecnie 
na etapie badań przedklinicznych rozwijane są związki 
małocząsteczkowe przywracające prawidłową strukturę  
III-rzędową zmutowanego białka p53, dzięki czemu moż-
liwe jest ponowne wiązanie się białka do DNA w specy-
ficznych regionach genów, podlegających jego regulacji. 

W 2015 roku ukończono sekwencjonowanie ekso-
mowe 110 preparatów tkanek nowotworowych pobra-
nych od chorych na drobnokomórkowego raka płuca  
(ang. small cell lung carcinoma, SCLC). Mutacje soma-
tyczne najczęściej występowały w genach TP53 (94% 
przypadków), RB1 (80%), COL22A1 (18%), FMN2 (18%), 
KIAA1211 (17%). Co istotne, mutacje w genach stano-
wiących cele terapeutyczne dla obecnie dostępnych 
leków ukierunkowanych molekularnie – BRAF, KIT czy 
PIK3CA – występowały sporadycznie. Pomimo bardzo 
dużej liczby mutacji w regionach kodujących genów  
w drobnokomórkowych rakach płuca postęp w opraco-
waniu skutecznych leków ukierunkowanych molekular-
nie jest bardzo powolny. Wynika to z faktu, że większość 
stwierdzanych mutacji somatycznych dotyczy genów 
supresorowych i powoduje utratę ich funkcji. Wyniki 
badań zespołu TCGA odnoszące się do częstości geno-
wych mutacji somatycznych w trzech wyżej opisanych 
typach raka płuca przedstawiono na ryc. 2. 

Wszystkie raki płuca charakteryzuje bardzo duża czę-
stość niesynonimicznych mutacji somatycznych w geno-
mie (obciążenie mutacjami, ang. tumor mutation burden, 
TMB). W drobnokomórkowym raku płuca TMB wynosi 
średnio 8,62 mutacji na milion par zasad (Mb) eksomu,  
a w niedrobnokomórkowym raku płuca – 6,86 mutacji 
na Mb w rakach gruczołowych i 8,1 mutacji na Mb w pła-
skonabłonkowych (dane z badań TCGA mogą się nie-
znacznie różnić od wyników innych autorów). Podane 
wartości są znacząco większe od obciążenia mutacjami 
obserwowanego w wielu innych typach nowotworów, 
m.in. w ostrej białaczce szpikowej (0,56 na Mb), raku  
piersi (1,0 na Mb), raku jajnika (2,1 na Mb), glejaku 
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Ryc. 2. Podsumowanie wyników projektu The Cancer Genome Atlas dotyczących rodzaju i częstości 
występowania mutacji somatycznych w podtypach niedrobnokomórkowego raka płuca: raku gruczołowym 
(ADC) i płaskonabłonkowym (SQC) oraz w drobnokomórkowym raku płuca (SCLC)
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wielo  postacio wym (2,3 na Mb) czy raku jelita grubego 
(3,2 na Mb), lecz niemal dwukrotnie mniejsze od najwyż-
szego wskaźnika TMB pośród wszystkich przebadanych 
typów nowotworów, odnotowanego w czerniaku złośli-
wym (16,8 na Mb). Co ciekawe, gdy pod uwagę wzięto za-
leżność liczby somatycznych mutacji niesynonimicznych 
w genomie nowotworowym od narażenia na kanceroge-
ny dymu tytoniowego w ośmiu typach złośliwych guzów 
litych, w których przypadku palenie tytoniu stanowi istot-
ny czynnik ryzyka (rak pęcherza moczowego, raki głowy  
i szyi, rak chromofobowy nerki, rak jasnokomórkowy 
nerki, rak brodawkowaty nerki, rak gruczołowy płuca, 

rak płaskonabłonkowy płuca, rak trzustki), istotny staty-
stycznie związek wykazano jedynie dla raka gruczołowego 
płuca (p < 0,0001; OR [ang. odds ratio, iloraz szans] = 6,62). 

Niesynonimiczne mutacje somatyczne są źródłem 
neoantygenów – białek będących produktami ekspresji 
zmutowanych genów, które układ odpornościowy może 
rozpoznawać jako obce, co skutkuje odpowiedzią im-
munologiczną przeciwko komórkom nowotworowym. 
Zjawisko to jest podstawą immunoterapii nowotwo-
rów, stosowanej z największą skutecznością w leczeniu 
chorych na czerniaka złośliwego, raka płuca i raka nerki 
oraz bazującej na przeciwciałach anty-PD-1 i anty-PD-L1.  
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W badaniach klinicznych wykazano, że wysoki wskaźnik 
obciążenia mutacjami istotnie koreluje z odsetkiem od-
powiedzi na immunoterapię u pacjentów z czerniakiem 
złośliwym i niedrobnokomórkowym rakiem płuca. 

Obecnie analiza obciążenia mutacjami włączana  
jest w schemat diagnostyki molekularnej niedrobno-
komórkowego raka płuca. Określenie wskaźnika TMB  
wymaga użycia jednej z technik NGS – sekwencjonowa-
nia całego eksomu (ang. whole exome sequencing, WES).  
Sekwencjonowanie DNA metodą WES pozwala zidenty-
fikować te mutacje, które mają bezpośredni wpływ na 
strukturę i funkcjonowanie białek stanowiących nową 
klasę neo antygenów nowotworowych. Standardem  
w ocenie wskaźnika TMB metodą WES jest analiza mate-
riału genetycznego izolowanego z tkanki nowotworowej  
(cytoblok lub FFPE – ang. formalin-fixed paraffin-embed-
ded) pochodzącej z biopsji. Jednak część chorych nie 
może zostać poddana biopsji z uwagi na przeciwwskaza-
nia kliniczne. Szacuje się, że 15–25% wykonanych biopsji  
i tak nie dostarcza materiału nowotworowego w ilości  
i/lub jakości umożliwiających wiarygodną analizę mole-
kularną. Z kolei archiwalny materiał tkankowy nie zawsze 
odzwierciedla aktualny status zaburzeń molekularnych  
w momencie rozpoczęcia leczenia. Wówczas jedynym 
sposobem na ocenę całkowitego obciążenia mutacjami 
somatycznymi staje się badanie molekularne płynnej 
biopsji. 

Opublikowane w 2017 roku wyniki badań naukowców 
francuskich dowodzą, że skuteczna ocena TMB w poza-
komórkowym DNA metodą WES jest możliwa, a kluczowy 
warunek powodzenia procedury to odpowiednia ilość  
i jakość cfDNA (ang. cell-free DNA, pozakomórkowe 
DNA), które powinny zostać ocenione przed analizą 

NGS. Rok później zespół amerykański pod kierunkiem 
Gandary opublikował wyniki retrospektywnej oceny PFS 
(ang. progression-free survival, czas przeżycia wolnego 
od progresji) i OS (ang. overall survival, całkowity czas 
przeżycia) chorych na NDRP leczonych atezolizumabem 
(inhibitor PD-L1) w drugiej linii, u których oceniano TMB 
w płynnej biopsji. Wykazano wysoką zgodność między 
wynikami analizy TMB w płynnej biopsji i w tkance no-
wotworowej (89% wyników dodatnich stanowiły wyniki 
prawdziwie dodatnie, 100% wyników ujemnych – praw-
dziwie ujemne). Zaledwie 30 spośród 229 pacjentów 
(13%) prezentowało jednocześnie wysoki TMB i ekspre-
sję PD-L1 na komórkach nowotworowych. Właśnie w tej 
grupie leczenie atezolizumabem wykazywało najwyższą  
skuteczność w postaci dłuższych PFS i OS [HR (ang. 
hazard ratio, współczynnik hazardu) = 0,38 dla PFS  
i 0,23 dla OS). 

Obecnie prowadzone są badania kliniczne mające 
na celu prospektywną ocenę wartości predykcyjnej TMB  
w tkance i płynnej biopsji w immunoterapii NDRP. 
Należy tutaj podkreślić, że nie istnieje jeden standard 
oceny obciążenia mutacjami metodą NGS (włączając 
analizę bioinformatyczną). Aktualnie na rynku dostęp-
nych jest kilka komercyjnych rozwiązań do oceny TMB  
w postaci kompleksowej usługi laboratorium centralne-
go lub zestawów odczynnikowych do przeprowadze-
nia samodzielnej analizy sekwencjonowania. Rezultat 
kilku lat intensywnych badań molekularnych metodą 
sekwencjonowania całogenomowego lub WES stanowi-
ło wytypowanie regionów kodujących kilkuset genów,  
w których z największą częstością występują niesyno-
nimiczne mutacje somatyczne będące źródłem neo-
antygenów nowotworowych. 
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