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Rak płuca przez lata należał do nowotworów o bar-
dzo złym rokowaniu. Związane ono było z późną 
wykrywalnością choroby – najczęściej w stadium 

zaawansowania uniemożliwiającym najbardziej skuteczne 
leczenie, jakim jest leczenie operacyjne – jak również z brakiem 
skutecznych metod leczenia. 

Ostatnie lata przyniosły wiele korzystnych zmian. Wpro-
wadzenie do leczenia raka niedrobnokomórkowego inhibito-
rów kinazy tyrozynowej oraz inhibitorów punktów kontroli 
immunologicznej istotnie wpłynęło na poprawę sytuacji 
chorych z tą postacią nowotworu płuca.

Wykrycie mutacji w komórkach raka niedrobnokomórko-
wego – przede wszystkim mutacji w genie EGFR, rearanżacji 
w genach ALK i ROS1 – oraz wprowadzenie leków ukierunko-
wanych na stwierdzane mutacje, tzw. terapii celowanej, stało 
się przełomem w leczeniu raka płuca. 

Badania jednoznacznie wskazują, że zastosowanie inhibito-
rów kinazy tyrozynowej u pacjentów z potwierdzoną mutacją 
aktywującą w genie EGFR czy rearanżacją ALK poprawia 
wskaźniki odpowiedzi na leczenie i wpływa na wydłużenie 
czasu przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free 
survival, PFS). Co również jest istotne, obserwuje się w ta-
kim przypadku lepszą tolerancję stosowanego leczenia oraz 
lepszą jakość życia w porównaniu z dotychczas stosowaną 
standardową chemioterapią opartą na pochodnych platyny.

Liczba obecnie zarejestrowanych leków ukierunkowanych 
molekularnie obejmuje już kilkanaście pozycji i ciągle pojawiają 
się następne – przeznaczone do terapii kolejnych, nowo wy-
krytych zaburzeń molekularnych, jak również wykorzystywane 
przy niepowodzeniu dotychczasowego leczenia celowanego.

O możliwościach stosowanego na świecie leczenia ukie-
runkowanego molekularnie mówi artykuł dr. Macieja Bryla 
z Oddziału Onkologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum 
Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, pt. Nowości w ukie-
runkowanym molekularnie leczeniu niedrobnokomórkowego 
raka płuca.

Niestety, w Polsce – o czym również wspomina w swoim 
tekście dr Maciej Bryl – tylko leczenie inhibitorami EGFR 
jest zgodne z obowiązującymi aktualnie międzynarodowymi 
wytycznymi. U chorych z potwierdzoną badaniami predyk-
cyjnymi rearanżacją genu ALK leczenie inhibitorami kinazy 
(kryzotynib) jest przeznaczone wyłącznie do drugiej i trzeciej 
linii leczenia. Oznacza to, że chory, któremu można by zaofe-
rować jak najlepsze dla niego leczenie już w pierwszej linii, 
musi najpierw otrzymać standardową chemioterapię. Ponadto 
na świecie zarejestrowane są także terapie wykorzystywane 
w leczeniu zaburzeń w genach ROS1, BRAF-V600E – lecz 
w Polsce ciągle nie są one dostępne. Pozostaje mieć nadzieję, 
że może w nadchodzącym roku sytuacja ta ulegnie istotnej 
poprawie.

Kolejnym znaczącym przełomem w leczeniu uogólnionych 
postaci raka niedrobnokomórkowego płuca było wprowadzenie 

terapii inhibitorami punktów kontroli immunologicznej. 
Terapia ta opiera się na niezwykle interesującym założeniu, 
ponieważ w jej ramach do walki z nowotworem wykorzystuje 
się własny układ odpornościowy chorego, zablokowany przez 
komórki raka. O znaczeniu tej metody i jej przełomowym 
charakterze w leczeniu nowotworów świadczy również fakt, 
że tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjo-
logii otrzymali dwaj naukowcy – James P. Allison z USA oraz 
Tasuku Honjo z Japonii za odkrycie receptorów białkowych 
(CTLA-4 i PD-1) znajdujących się na limfocytach, które peł-
nią funkcję punktów kontroli układu immunologicznego. 
Zablokowanie tych receptorów powoduje aktywację układu 
immunologicznego, co w istotny sposób może przyczynić się do 
ograniczenia procesu nowotworowego, a nawet spowodować 
jego całkowitą remisję. 

Obecnie leczenie inhibitorami punktów kontroli immu-
nologicznej wykorzystywane jest w leczeniu coraz większej 
liczby nowotworów złośliwych. Należy jednak pamiętać, że 
w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca tylko około 
20–30% chorych odnosi korzyści z tej formy leczenia. U części 
pacjentów mogą się pojawić poważne działania niepożądane 
o różnym stopniu nasilenia – niekiedy bardzo ciężkim. O skut-
kach ubocznych immunoterapii traktuje artykuł dr. Mateusza 
Polaczka z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, 
pt. Działania niepożądane inhibitorów punktów kontroli im-
munologicznej w toku leczenia niedrobnokomórkowego raka 
płuca. Część II. Tekst ten stanowi kontynuację wcześniejszego 
opracowania, które ukazało się w 6. numerze w 2017 r. „Wia-
domości Onkologicznych w Pigułce. Rak Płuca”. Zostały tam 
poruszone głównie zagadnienia patofizjologii, epidemiologii 
oraz płucnych powikłań tej formy immunoterapii. W pre-
zentowanej aktualnie części autor omawia inne najczęstsze 
działania niepożądane leków blokujących punkty kontroli 
immunologicznej.

Zmieniające się zasady postępowania terapeutycznego 
w przypadku raka płuca w istotny sposób wpłynęły również na 
diagnostykę histologiczną i cytologiczną. W dotychczas stoso-
wanym leczeniu – w standardowej chemioterapii – najważniej-
sze było rozpoznanie mikroskopowe nowotworu i określenie 
jego typu: czy jest to rak drobno-, czy niedrobnokomórkowy. 
Obecnie niezwykle ważne stało się także ustalenie postaci 
morfologicznej raka niedrobnokomórkowego – to znaczy czy 
jest on płaskonabłonkowy, czy gruczołowy. W zależności od 
rozpoznania histopatologicznego wykonuje się testy predyk-
cyjne, czyli badania umożliwiające wykrycie tzw. biomarkerów 
– czynników pozwalających na wybór właściwego leczenia. 
Obowiązujący algorytm diagnostyczny, w którym najczęściej 
wykorzystywany jest drobny materiał tkankowy lub cytolo-
giczny, narzuca bardzo rygorystyczne zasady postępowania 
z unikatowym materiałem patomorfologicznym. Niewłaści-
we postępowanie może bowiem uniemożliwić wykonanie 
predykcyjnych testów molekularnych, co naraża chorego 
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na konieczność wykonania kolejnego inwazyjnego badania 
w celu pobrania dodatkowego materiału. Może to również stać 
się przyczyną fałszywie dodatniego bądź ujemnego wyniku 
i błędnej interpretacji wykonanego testu – co prowadzi do 
nieprawidłowej kwalifikacji pacjenta do leczenia.

O znaczeniu diagnostyki patomorfologicznej w wyborze 
odpowiedniego leczenia, zasadach przygotowania mate-
riału, predykcyjnych testach immunohistochemicznych 
i ich znaczeniu w rozpoznaniu raka płuca traktuje artykuł 
dr Małgorzaty Szołkowskiej z Instytutu Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Warszawie, pt. Diabeł tkwi w szczegółach, czyli wpływ 
sposobu przygotowania materiału tkankowego i cytologicz-
nego na jakość badania mikroskopowego i molekularnego 
w diagnostyce raka płuca. Myślę, że przedstawione w pracy 
zagadnienia związane z przygotowaniem materiału pato-
morfologicznego mogą być bardzo przydatne nie tylko dla 
lekarzy patologów czy diagnostów laboratoryjnych, lecz 
także dla lekarzy klinicystów – przede wszystkim pulmono-
logów i onkologów zajmujących się diagnostyką oraz lecze-
niem raka płuca. Artykuł podkreśla znaczenie współpracy 

interdyscyplinarnej (klinicysty, patomorfologa i diagnosty czy 
technika laboratoryjnego). Ponadto dzięki wielu fotografiom 
i schematom w bardzo przejrzysty sposób wyjaśnia szereg 
istotnych zagadnień, które mają istotny wpływ na jakość 
badania mikroskopowego i predykcyjnych testów moleku-
larnych, a tym samym – na wybór leczenia. 

Niniejszy numer kończy artykuł pt. Zalecany algorytm 
diagnostyczny w zaawansowanych postaciach niedrobno-
komórkowego raka płuca mojego autorstwa. Zostały w nim 
przedstawione schematy postępowania diagnostycznego 
istotne w podjęciu decyzji o odpowiednim leczeniu, jak rów-
nież przytoczone fragmenty programów lekowych leczenia 
NDRP inhibitorami punktów kontroli immunologicznej 
w pierwszej i drugiej linii leczenia (wg Załącznika B.6, ICD-10, 
C 34). Mam nadzieję, że zamieszczone diagramy ułatwią 
prześledzenie aktualnej ścieżki diagnostycznej i będą po-
mocne w kwalifikacji chorych na NDRP do właściwej terapii.
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