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Ostatnie lata są czasem wielu zmian w diagnostyce 
i leczeniu chorych z zaawansowaną uogólnioną po-
stacią niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

Kolejne badania kliniczne oraz propozycje nowych metod 
terapii dają szansę na poprawę jakości i wydłużenie życia 
dużej grupie chorych, co pozwala myśleć o raku płuca jako 
przewlekłej chorobie nowotworowej. Przyznanie Nagrody 
Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2018 roku od-
krywcom punktów kontroli immunologicznej odzwierciedla 
ogromne, przełomowe znaczenie immunoterapii w leczeniu 
wielu nowotworów złośliwych, w tym również raka płuca. 
Wykorzystanie własnego układu odpornościowego chorego 
do walki z chorobą nowotworową wydaje się ważnym krokiem 
w kierunku opracowania nowych strategii terapeutycznych.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień dotyczących 
skuteczności leczenia zaawansowanych postaci niedrob-
nokomórkowego raka płuca inhibitorami punktów kontroli 
immunologicznej w połączeniu z tradycyjną chemioterapią 
i radioterapią oraz lekami antyangiogennymi. Koncepcja ko-
jarzenia kilku metod oddziałujących na różne szlaki rozwoju 
nowotworu czy uruchamiających mechanizmy jego zwalczania 
wydaje się bardzo interesująca, a wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują na wyraźnie lepszą skuteczność kliniczną 
skojarzonych terapii.

Przekrój przeprowadzonych w ostatnim roku badań 
obejmujących ocenę skuteczności działania immunoterapii 
w połączeniu z chemioterapią, radioterapią i lekami antyan-
giogennymi przedstawia doktor Mateusz Polaczek w artykule 
pt. Postępy w immunoterapii raka płuca – nowe kierunki 
leczenia inhibitorami punktów kontroli immunologicznej. 
W zwięzły i przystępny sposób autor zapoznaje nas z założe-
niami i wynikami najistotniejszych badań klinicznych: KEY-
NOTE-021, KEYNOTE-189, IMpower 132, IMpower 130 oraz 
IMpower 150, które stały się podstawą do poszerzenia przez 
Europejską Agencję Leków rejestracji wskazań do stosowania 
inhibitorów punktów kontroli immunologicznej w skojarze-
niu z innymi metodami w leczeniu chorych z zaawansowanym 
i rozsianym stadium raka niedrobnokomórkowego płuca.

Autor przytacza również wyniki badania IMpower 133, 
poświęconego efektom działania immunoterapii z wykorzy-
staniem atezolizumabu w leczeniu raka drobnokomórkowego. 
Informacje te są tym ciekawsze, że ciągle niewiele wiadomo 
na temat możliwości wykorzystania leków blokujących 
punkty kontroli immunologicznej w leczeniu tej najgorzej 
rokującej, niezwykle agresywnej postaci raka.

W podsumowaniu artykułu doktor Polaczek przedsta-
wia wiadomości dotyczące aktualnych rejestracji leków 
immunokompetentnych w Unii Europejskiej, jak również 
wskazania do leczenia raka niedrobnokomórkowego płuca 
objęte refundacją NFZ w Polsce.

Pierwszego stycznia br. w Polsce zostały wprowadzone 
nowe zapisy w programie leczenia raka niedrobnokomórko-

wego płuca (załącznik B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego 
raka płuca [ICD-10 C 34]); umieszczono w nich kryteria kwa-
lifikowania chorych na NDRP z potwierdzoną rearanżacją 
w genie ALK lub ROS1 do leczenia kryzotynibem w pierwszej 
i drugiej linii leczenia. 

W artykule pt. Kryzotynib w pierwszej linii leczenia: zmiany 
w programie lekowym od 1 stycznia 2019 roku doktor Mateusz 
Polaczek przybliża czytelnikom zasady i możliwości zasto-
sowania terapii celowanej z wykorzystaniem kryzotynibu 
w grupie chorych z zaawansowanym rakiem niedrobnoko-
mórkowym płuca.

Artykuł doktora Adama Szpechcińskiego zatytułowany 
Wprowadzenie do biologii molekularnej: podstawowe terminy 
i definicje ma na celu przybliżenie niektórych pojęć oraz 
informacji, które stały się niezbędne do zrozumienia złożo-
nych procesów doprowadzających do powstania choroby 
nowotworowej.

Rozwój biologii molekularnej, który dokonał się w ciągu 
ostatnich lat, w istotny sposób zmienił nasze spojrzenie na 
wiele nowotworów, w tym również raka płuca. Nowotwór 
jest postrzegany jako złożony, wieloetapowy proces o skom-
plikowanych mechanizmach zachodzących w guzie. Nie ulega 
wątpliwości, że rak płuca nie jest jednym schorzeniem. Możemy 
raczej mówić o wieloetapowym, czasami wieloogniskowym 
procesie o podłożu genetycznym; jego obraz makroskopowy, 
a nawet mikroskopowy ukazuje tylko powierzchowny fragment 
skomplikowanych zjawisk zachodzących zarówno w komór-
kach nowotworu, jak i w jego mikrośrodowisku. Zrozumienie 
wielu z tych mechanizmów stało się podstawą wprowadzenia 
nowych strategii terapeutycznych.

Tekst doktora Szpechcińskiego przybliża nam definicje 
podstawowych pojęć, takich jak gen i genom, uzmysławia, co 
należy rozumieć pod określeniem „ekspresja genu” oraz czym 
są eksom i proteom. Znajomość znaczenia tych terminów jest 
niezbędna, jeśli chcemy poznać trudne mechanizmy dopro-
wadzające do powstania nowotworów złośliwych.

Najskuteczniejszą metodą leczenia raka niedrobnokomór-
kowego płuca nadal pozostaje zabieg operacyjny. Jednak ta 
możliwość dotyczy tylko 20–40% chorych. Czy na przestrzeni 
ostatnich lat zmianie uległy standardy postępowania chirur-
gicznego? Czy złotym standardem leczenia raka niedrobnoko-
mórkowego płuca wciąż pozostaje usunięcie płata połączone 
z limfadenektomią? Na te pytania odpowiada artykuł doktora 
Piotra Rudzińskiego i profesora Tadeusza Orłowskiego pt. Co 
nowego w chirurgii raka płuca? Leczenie oszczędzające czy 
tradycyjne?

Ostatni czas przyniósł zmianę technik wykonywania opera-
cji. Wprowadzenie wideotorakoskopii w istotny sposób skraca 
przebywanie chorych na oddziale torakochirurgicznym, a także 
pozwala na zmniejszenie dolegliwości bólowych i szybszy 
powrót do zdrowia. Tak zwane operacje usunięcia płata z man-
kietem oskrzela (ang. sleeve lobectomy) w wielu przypadkach 
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umożliwiają uniknięcie okaleczającego zabiegu, jakim jest 
pneumonektomia. Oszczędzające operacje, dotychczas wyko-
nywane głównie w grupie chorych o podwyższonym ryzyku 
związanym z ograniczoną wydolnością oddechową, z niskim 
stopniem wydolności fizycznej czy ze współistniejącymi cho-
robami uniemożliwiającymi rozleglejszy zabieg, budzą obecnie 
duże zainteresowanie. Resekcje klinowe czy anatomiczne oraz 
segmentektomie połączone z limfadenektomią wykonywane 
u chorych z niewielkim, zlokalizowanym obwodowo guzem 
płuca być może byłyby dobrym rozwiązaniem, pozwalają-
cym na zaoszczędzenie znacznej części miąższu płata, a tym 
samym zmniejszenie ryzyka niewydolności oddechowej. 
W ostatnich latach pojawiają się publikacje przedstawiające 
zarówno korzyści, jak i negatywne strony tego rodzaju zabie-
gów. Przede wszystkim podkreśla się wątpliwą skuteczność 
marginesu chirurgicznego, wynikającą ze specyfiki niektórych 

pierwotnych raków płuca, zwłaszcza gruczolakoraków. Sze-
rzenie się raka płuca przestrzeniami powietrznymi, określane 
jako STAS (ang. spread through air spaces), zostało uznane za 
niekorzystny czynnik rokowniczy, który w wielu przypadkach 
odpowiada za wznowę lub rozsiew procesu nowotworowego. 
Występowanie STAS stało się przyczyną powrotu do dyskusji 
nad zasadnością wykonywania oszczędzających zabiegów 
chirurgicznych w raku płuca. 

Mam nadzieję, że aktualny numer „Wiadomości Onkolo-
gicznych w Pigułce” porusza zagadnienia, które okażą się nie 
tylko interesujące, ale także przydatne w Państwa codziennej 
pracy, i przyczynią się do wzrostu wiedzy dotyczącej trudnych 
problemów związanych z genetyką i biologią molekularną 
raka płuca.
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