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Od redakcji

Rozpoznanie raka płuca i zastosowanie odpowied-
niego leczenia coraz częściej są rezultatem działania 
zespołów wielodyscyplinarnych, w skład których 

wchodzą specjaliści różnych dziedzin zajmujący się diagno-
styką i terapią nowotworów płuca. Współpraca pulmonologa, 
radiologa, onkologa, patomorfologa i biologa molekularnego 
zapewnia zarówno możliwość szybkiego rozpoznania choroby, 
jak i podjęcie odpowiedniego leczenia. 

Rozwój medycyny personalizowanej, który dokonał się 
w ostatnich latach, przyczynił się do rozpowszechnienia te-
rapii ukierunkowanych molekularnie. Wybór metody leczenia 
wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta. Konieczne jest 
nie tylko rozpoznanie nowotworu, odróżnienie raka drobno- 
od niedrobnokomórkowego (NDRP), lecz także sprecyzowa-
nie postaci morfologicznej NDRP, zwłaszcza u pacjentów 
w zaawansowanym stadium choroby. Rekomendowany 
algorytm diagnostyczny zaleca wykonanie badań immuno-
histochemicznych i testów molekularnych w celu określenia 
ewentualnego występowania w komórkach raka zaburzeń, 
które uzasadniałyby zastosowanie drobnocząsteczkowych 
inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT). Dotychczasowe bada-
nia wskazują na korzyści wynikające z podawania IKT EGFR 
w grupie chorych z NDRP, przede wszystkim o różnicowaniu 
gruczołowym, u których występuje mutacja aktywująca w genie 
EGFR, w porównaniu z pacjentami leczonymi standardową 
chemioterapią. Podobnie obecność genu fuzyjnego EML4/ALK 
bądź wykrycie rearanżacji ROS1 w komórkach nowotworowych 
pozwala na leczenie kryzotynibem.

O zagadnieniach związanych z nowymi metodami le-
czenia u pacjentów z zaawansowanym rakiem niedrobnoko-
mórkowym płuca oraz o konieczności współpracy onkologa 
z patomorfologiem pisze dr Paweł Badurak w swoim artykule 
pt. Współpraca patomorfologa i onkologa w zakresie doboru 
optymalnej terapii dla chorego na niedrobnokomórkowego 
raka płuca. Nawiązuje również do nowej opcji terapeutycznej, 
jaką są leki immunokompetentne, które charakteryzują się 
wysoką skutecznością w porównaniu z dotychczas stosowaną 
standardową chemioterapią. 

Zagadnieniu immunoterapii i jej znaczeniu w leczeniu 
NDRP poświęciła swój artykuł dr Magdalena Knetki-Wróblew-
ska. Autorka tekstu zatytułowanego Pembrolizumab w leczeniu 
kolejnej linii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka 
płuca – opis przypadku przedstawia korzyści wynikające 
ze stosowania inhibitora receptora PD-1 (pembrolizumabu) 
u chorego z zaawansowanym gruczolakorakiem płuca, po 
niepowodzeniu I i II linii chemioterapii, z immunohistoche-
micznie stwierdzoną ekspresją PD-L1 w ponad 50% komórek 
raka. Już po dwóch dawkach leku zaobserwowano wyraźną 
poprawę stanu klinicznego pacjenta. 

Niewątpliwie immunoterapia w istotny sposób wpłynęła 
na możliwości leczenia pacjentów z chorobami nowotworo-
wymi. W tym roku Amerykańskie Towarzystwo Onkologii 
Klinicznej przygotowało kolejną edycję raportu Clinical Cancer 
Advances 2017, w którym immunoterapia została ponownie 
ogłoszona najważniejszym osiągnięciem w leczeniu chorób 
nowotworowych. Przede wszystkim ze względu na poprawę 
i wydłużenie życia chorych na nowotwory dotychczas źle 
rokujące i trudno wyleczalne (poza NDRP płuca takie jak m.in. 
czerniak, rak pęcherza moczowego, rak nerkowokomórkowy). 
Skuteczność immunoterapii powoduje, że coraz częściej pró-
buje się ją wykorzystywać w leczeniu innych nowotworów.

O możliwości stosowania inhibitorów punktów kontrol-
nych w nowotworach grasicy pisze dr Małgorzata Szołkowska 
w artykule zatytułowanym Ekspresja PD-L1 w nowotworach 
nabłonkowych grasicy. Grasiczaki i raki grasicy są rzadkimi 
nowotworami nabłonkowatymi. Charakteryzują się różnym 
obrazem klinicznym i często odmienną biologią. Najskutecz-
niejszą metodą leczenia grasiczaków jest zabieg operacyjny, 
natomiast w zaawansowanych przypadkach – radioterapia, 
niekiedy połączona z chemioterapią. O ile jednak w przypadku 
większości nowotworów złośliwych immunoterapia budzi duże 
nadzieje i wydaje się przynosić efekty, o tyle w grasiczakach 
wyniki leczenia nie są tak optymistyczne. Podkreśla się częściej 
występujące ryzyko ciężkich powikłań autoimmunizacyjnych, 
co najprawdopodobniej związane jest ze specyfi ką narządu, 
który pełni funkcję immunologiczną, biorąc udział w prawi-
dłowym dojrzewaniu limfocytów T. 

Ostatnim artykułem niniejszego numeru jest tekst dr. Grze-
gorza Czyżewicza pt. Zastosowanie pembrolizumabu w lecze-
niu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca 
w oparciu o wyniki badania klinicznego KEYNOTE-010. 
Badania, które stało się podstawą do zarejestrowania pem-
brolizumabu w II linii leczenia w grupie chorych z NDRP, 
u których stwierdza się ekspresję PD-L1 TPS ≥ 1% w komórkach 
nowotworowych. Jego wyniki wykazały również znacznie 
mniejszą toksyczność leczenia w porównaniu ze standardową 
chemioterapią oraz znamienne statystycznie wydłużenie 
całkowitego czasu przeżycia. Mimo bardzo obiecujących 
wyników w Polsce wciąż jeszcze zarówno pembrolizumab, 
jak i inne leki immunologiczne nie są powszechnie dostępne 
ze względu na brak refundacji. 

Mam nadzieję, że obecny numer poświęcony w całości 
zagadnieniom immunoterapii okaże się ciekawy. Pomimo 
wciąż wielu pytań i niewiadomych związanych z leczeniem 
blokującym immunologiczne punkty kontroli dotychczasowe 
doniesienia są bardzo obiecujące. 
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