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W ciągu ostatniej dekady istotnej zmianie uległy zasady 
postępowania diagnostycznego w przypadkach roz-
poznania niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP). 
Zmiany te są przede wszystkim związane z wykryciem 
szeregu zaburzeń molekularnych w komórkach raka 
płuca. Wiemy już, że nie jest to jednorodna choroba, 
a identyfikacja występujących nieprawidłowości mo-
lekularnych wpływa na możliwość zastosowania leków 
tzw. ukierunkowanych molekularnie, czyli z zastosowa-
niem terapii celowanej. Leki te są skierowane przeciw-
ko nieprawidłowym białkom lub innym cząsteczkom 
występującym w komórkach raka, a ich zadaniem jest 
zablokowanie ważnych ścieżek sygnałowych i metabo-
licznych regulujących funkcję komórek nowotworowych, 
co uniemożliwia jego dalsze rozprzestrzenianie się.

Wykrycie mutacji w komórkach raka płuca i wprowa-
dzenie leczenia ukierunkowanego molekularnie stało 
się przełomem w terapii zaawansowanych postaci raka 

płuca. Pozwoliło na wyodrębnienie grupy chorych, którzy 
mogą odnieść największe korzyści kliniczne z zastosowa-
nego leczenia, i obecnie jest standardem postępowania 
terapeutycznego w zaawansowanych postaciach NDRP. 

Należy jednak podkreślić, że niestety leczenie to nie 
dotyczy wszystkich chorych, ale tylko tej grupy, w której 
rozpoznano raka niedrobnokomórkowego, najczęściej 
gruczołowego, i potwierdzono mutację w genie EGFR lub 
rearanżację w genie ALK. W związku z tym niezwykle istot-
ne stało się odpowiednie postępowanie diagnostyczne, 
zmierzające do wyodrębnienia pacjentów, u których możli-
we byłoby zastosowanie właściwego leczenia celowanego. 

Kolejnym przełomowym krokiem w leczeniu chorych 
z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płu-
ca stała się wprowadzona niedawno terapia inhibitorami 
punktów kontroli immunologicznej. Zgodnie z progra-
mem lekowym dostępnym w Polsce leczenie inhibito-
rami punktów kontroli immunologicznej możliwe jest 
w pierwszej linii leczenia (pembrolizumab) u chorych 
w czwartym stopniu zaawansowania choroby z rozpo-
znanym mikroskopowo rakiem niedrobnokomórkowym; 
w przypadkach nowotworów gruczołowych – po wyklu-
czeniu mutacji w genie EGFR i rearanżacji w genie ALK 
(tab. 1). Warunkiem zastosowania terapii jest stwierdzenie 
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Tabela 1. Program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem w pierwszej linii leczenia 
[wg obwieszczenia MZ z 1.05.2018, program B.6 (ICD-10, C 34)]

REFUNDACJA IMMUNOTERAPII W RAKU PŁUCA – PEMBROLIZUMAB

Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia pierwszej linii pembrolizumabem 
(chorzy wcześniej niepoddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu). 
Kryteria kwalifikowania muszą być spełnione łącznie:
• ekspresja PDL1 ≥ 50%;
• rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne niedrobnokomórkowego raka płuca;
• obecność ekspresji PD-L1 w 50% lub większym odsetku komórek nowotworowych, potwierdzona z wykorzystaniem 

metody wskazanej w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub przy użyciu koncentratu przeciwciała DAKO 22C3 
lub przeciwciała Ventana SP263;

• wykluczenie mutacji w genie EGFR oraz rearanżacji genu ALK w przypadku raka gruczołowego, wielokomórkowego 
lub niedrobnokomórkowego raka płuca NOS;

• zaawansowanie kliniczne w stopniu IV.
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predykcyjnym testem immunohistochemicznym ekspre-
sji białka PD-L1 w przynajmniej 50% lub powyżej 50% 
komórek raka (≥ 50%).

W drugiej linii leczenie inhibitorami punków kontroli 
immunologicznej (niwolumab) jest przeznaczone wy-
łącznie dla chorych z rozpoznaniem raka płaskonabłon-
kowego po niepowodzeniu wcześniejszej chemioterapii 
wielolekowej lub monoterapii stosowanej z powodu za-
awansowanego procesu nowotworowego (tab. 2). Kwa-
lifikacja do leczenia nie wymaga określenia badaniem 
immunohistochemicznym ekspresji białka PD-L1.

Należy pamiętać, że nowoczesne terapie dotyczą nie 
wszystkich chorych na raka płuca. Leczenie inhibitorami 
kinazy tyrozynowej i lekami blokującymi punkty kontroli 
immunologicznej obejmuje około 50% chorych z NDRP.

Ponadto należy pamiętać, że w zdecydowanej więk-
szości przypadków rozpoznanie nowotworu jest ustalane 
na podstawie małych wycinków tkankowych – najczęściej 

Tabela 2. Program lekowy – leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca niwolumabem w drugiej linii leczenia 
[wg obwieszczenia MZ z 1.05.2018, program B.6 (ICD-10, C 34)]

REFUNDACJA IMMUNOTERAPII W RAKU PŁUCA – NIWOLUMAB

Kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym do leczenia drugiej 
linii niwolumabem (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny 
lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu), niezależnie od stopnia ekspresji PD-L1 w raku 
płaskonabłonkowym. Kryteria kwalifikowania muszą być spełnione łącznie:
• rozpoznanie histologiczne lub cytologiczne niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym;
• wykluczenie mutacji w genie EGFR oraz rearanżacji genu ALK w przypadku raka gruczołowego, wielokomórkowego 

lub niedrobnokomórkowego raka płuca NOS;
• zaawansowanie miejscowe (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie 

radiochemioterapii, radioterapii lub leczenia chirurgicznego) bądź uogólnienie (stopień IV).

Ryc. 1. Algorytm postępowania diagnostycznego w zaawansowanych postaciach niedrobnokomórkowego raka płuca. 
Kwalifikacja do leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej oraz do oceny ekspresji białka PD-L1

pobranych w trakcie bronchofiberoskopii lub na podsta-
wie materiału cytologicznego (rozmazów cytologicznych, 
cytobloczków). Dlatego niezwykle istotne jest racjonalne 
postępowanie zmierzające do ustalenia postaci morfolo-
gicznej i podtypu histologicznego raka oraz określenie 
czynników predykcyjnych, warunkujących wybór najod-
powiedniejszego leczenia.

Najkorzystniejszym sposobem postępowania, za-
pewniającym efektywne wykorzystanie unikatowego 
materiału histologicznego i cytologicznego, jest przede 
wszystkim współpraca wielodyscyplinarna (klinicysta – 
patomorfolog – biolog molekularny – onkolog). Najlepiej, 
aby była ona przeprowadzana w ośrodkach posiadających 
doświadczenie w diagnostyce i terapii raka płuca. 

Zalecany obecnie algorytm diagnostyczny w przy-
padkach zaawansowanej postaci NDRP przedstawiają 
ryciny 1 i 2.
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Ryc. 2. Algorytm postępowania diagnostycznego w kwalifikacji do leczenia inhibitorami punktów kontroli 
immunologicznej
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ALK – kinaza anaplastycznego chłoniaka (ang. anaplastic lymphoma kinase); EGFR – receptor naskórkowego 
czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor); FISH – fluorescencyjna hybrydyzacja in situ; IHC – badanie 
immunohistochemiczne; IPKI – inhibitory punktów kontroli immunologicznej; NDRP – niedrobnokomórkowy rak 
płuca; NDRP-NOS – rak niedrobnokomórkowy płuca bez możliwości określenia postaci morfologicznej; NDRP-RGP – 
rak niedrobnokomórkowy prawdopodobnie gruczołowy; NDRP-RPP – rak niedrobnokomórkowy prawdopodobnie 
płaskonabłonkowy; PD-L1 – ligand receptora programowanej śmierci komórki (ang. programmed cell death protein ligand); 
RGP – rak gruczołowy płuca; RPP – rak płaskonabłonkowy płuca; TKI – inhibitory kinaz tyrozynowych
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