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Wprowadzenie
Zniesienie anergii limfocytów cytotoksycznych w śro-
dowisku guza nowotworowego okazało się kluczowe 
dla przywrócenia kontroli układu immunologicznego 
nad rozwijającym się nowotworem. Przeciwciała ukie-
runkowane na immunologiczne punkty kontroli, których 
zadaniem jest zablokowanie „immunologicznej synapsy” 
odpowiedzialnej za anergię limfocytów, znalazły zastoso-
wanie w terapii kilku rodzajów nowotworów.  

W terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka 
płuca (NDRP) zostały zarejestrowane przeciwciała blokują-
ce cząsteczkę programowanej śmierci (ang. programmed 
death 1, PD-1), znajdujące się na limfocytach, lub ligand 
dla niej (ang. programmed death ligand 1, PD -L1), znaj-
dujący się na komórkach nowotworowych i immunolo-
gicznych komórkach prezentujących antygen.

Do przeciwciał anty -PD-1 należą niwolumab i pembro-
lizumab.

Rejestracja niwolumabu na terenie Unii Europejskiej 
umożliwia stosowanie tego leku u chorych na miejscowo 
zaawansowanego lub zaawansowanego NDRP w II linii 
leczenia po niepowodzeniu chemioterapii I linii bez wzglę-
du na ekspresję PD -L1 na komórkach nowotworowych.

Natomiast pembrolizumab może być stosowany 
w I i II linii leczenia u chorych na NDRP wykazujących 
ekspresję PD -L1 na komórkach nowotworowych. W przy-
padku stosowania pembrolizumabu w  I  linii leczenia 
konieczne jest wykrycie ekspresji PD -L1 na ponad 50% 
komórek nowotworowych. Natomiast w II linii leczenia 

pembrolizumab może być stosowany u chorych, u któ-
rych ekspresja PD -L1 występuje na ponad 1% komórek 
nowotworowych.

Niewymieniony wcześniej atezolizumab jest przeciw-
ciałem anty -PD -L1, zarejestrowanym w Stanach Zjedno-
czonych do leczenia II linii u chorych na NDRP niezależnie 
od statusu ekspresji PD -L1 na powierzchni komórek no-
wotworowych i immunologicznych naciekających guz 
[1–7]. Rejestracja atezolizumabu w  Unii Europejskiej 
spodziewana jest w połowie 2017 roku.

Trwają badania kliniczne nad skutecznością i moż-
liwością wykorzystania w terapii NDRP dwóch innych 
przeciwciał anty -PD -L1: durwalumabu i awelumabu.

 W Polsce trwają próby objęcia refundacją niwoluma-
bu niezależnie od ekspresji PD -L1 oraz pembrolizumabu 
u chorych z ekspresją PD -L1 na ponad 50% komórek no-
wotworowych. Wkrótce wery�kacji w celu rozpoczęcia 
procesu refundacyjnego zostanie prawdopodobnie pod-
dany także atezolizumab.

Ekspresja PD -L1 jako czynnik predykcyjny 
terapii przeciwciałami anty -PD-1 i anty -PD -L1
Jedynym czynnikiem predykcyjnym, którego oznaczanie 
w celu kwali�kacji do immunoterapii weszło do rutyno-
wej diagnostyki NDRP, jest ekspresja PD -L1 na komór-
kach nowotworowych. Niestety wystąpienie ekspresji 
PD -L1 nie zawsze wiąże się z odpowiedzią na leczenie 
przeciwciałami anty -PD-1 lub anty -PD -L1. Ponadto ko-
rzystny efekt tych leków obserwuje się także u chorych 
pozbawionych ekspresji PD -L1 na komórkach nowotwo-
rowych [1–7]. Co więcej, sposób badania ekspresji PD -L1 
jest różny w przypadku kwali�kacji do terapii poszcze-
gólnymi przeciwciałami anty -PD-1 lub anty -PD -L1, co 
uniemożliwia przeprowadzenie porównania wartości 
predykcyjnej tego czynnika, jak również skuteczności 
samych przeciwciał [8, 9].

Obecnie do diagnostyki ekspresji PD -L1 wykorzystuje 
się trzy testy oparte na metodzie immunohistochemicznej 
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(IHC). Testy te wykazują pewne podobieństwa, ale także 
znacznie się różnią pod kątem metodyki i wykorzystanych 
odczynników, w tym przede wszystkim klonu przeciwciał 
monoklonalnych, które łączą się z cząsteczkami PD -L1 
na powierzchni komórek, umożliwiając ich wybarwienie. 

Takie zróżnicowanie testów IHC do badania ekspresji 
PD -L1 wynika z faktu ich wykorzystania w rejestracyjnych 
badaniach klinicznych z poszczególnymi immunotera-
peutykami: 
• w  kwali�kacji do terapii pembrolizumabem wyko-

rzystuje się klon 22C3 �rmy DAKO, a reakcję IHC po-
winno się przeprowadzać automatycznie w barwiar-
ce Auto stainer Link; 

• w  badaniach klinicznych z  niwolumabem zastoso-
wano w  testach IHC klon przeciwciała 28-8 �rmy 
DAKO, który również był stosowany w zautomatyzo-
wanej procedurze w barwiarce Autostainer Link; 

• w badaniach klinicznych z atezolizumabem zastoso-
wano klon przeciwciała SP142 �rmy Ventana/Roche, 
który był stosowany w reakcji IHC przeprowadzanej 
w  automatycznej barwiarce BenchMark (u  chorych 
na inne nowotwory niż NDRP w  badaniach klinicz-
nych z  atezolizumabem stosowano również klon 
przeciwciała SP263) [8, 9].

Wykazano znaczne różnice w sile odczynów IHC w za-
leżności od zastosowanego klonu przeciwciała. Problem  

Fot. 1. Rak płaskonabłonkowy płuca
A. Fragment utkania raka płaskonabłonkowego, barwienie HE. B. Brak ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych 
w badaniu IHC z klonem przeciwciała 22C3. C. Widoczna słaba ekspresja PD-L1 na komórkach nowotworowych i średnia 
na komórkach immunologicznych w badaniu IHC z klonem przeciwciała SP142
(materiał własny)

A. Barwienie HE B.  TC 0% 
klon 22C3

C.  TC 0,5% (TC0), IC 8% (IC2) 
klon SP142

Fot. 2. Rak gruczołowy płuca
A. Fragment utkania raka gruczołowego, barwienie HE. B. Widoczna silna ekspresja PD-L1 na komórkach nowotworowych 
w badaniu IHC z klonem przeciwciała 22C3. C. Widoczna silna ekspresja PD-L1 na komórkach nowotworowych 
i immunologicznych w badaniu IHC z klonem przeciwciała SP142 
(materiał własny)

A. Barwienie HE B.  TC 98% 
klon 22C3

C.  TC 98% (TC3), IC 15% (IC3) 
klon SP142
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ten był przedmiotem badań wykonanych w ramach pro-
jektu Blueprint. Stwierdzono m.in., że odczyny IHC z wy-
korzystaniem klonu SP142 są znacznie słabsze (mniejsza 
siła wybarwienia) niż odczyny IHC z klonami 22C3, 28-8 
i SP263 (fot. 1 i 2). W związku z tym, gdy wykorzystywa-
no klon SP142, ujemne wyniki barwienia IHC komórek 
nowotworowych były stwierdzane częściej niż w przy-
padku pozostałych klonów przeciwciał. Zgodność wy-
ników badania IHC komórek nowotworowych z użyciem 
wszystkich klonów przeciwciał wykorzystanych do bada-
nia IHC występowała tylko w 50% przypadków. Autorzy 
tego projektu stwierdzają ponadto, że ocena ekspresji 
PD -L1 na komórkach immunologicznych jest niezwykle 
subiektywna, a rozbieżność wyników (ocena dokonana 
przez trzech patomorfologów) bardzo duża, niezależnie 
od klonu przeciwciała wykorzystanego do testu IHC [9].

Po przeprowadzeniu odpowiedniej reakcji IHC nie-
zbędna jest ocena ekspresji PD -L1 przez patomorfologa 
w mikroskopie świetlnym. Niestety procedura oceny eks-
presji PD -L1 różniła się znacznie w badaniach klinicznych 
z poszczególnymi przeciwciałami anty -PD-1 lub anty-
-PD -L1. 

W badaniach klinicznych z niwolumabem zastoso-
wano trzy graniczne odsetki komórek nowotworowych 
z ekspresją PD -L1, według których kwali�kowano chorych 
do grupy bez ekspresji PD -L1 (< 1% komórek nowotwo-
rowych), z ekspresją PD -L1 w przedziale ≥ 1% – < 5% 
komórek nowotworowych, z ekspresją PD -L1 w przedziale 
≥ 5% – < 10% komórek nowotworowych oraz do grupy 
z wysoką ekspresją PD -L1 (≥ 10% komórek nowotworo-
wych). W ocenie skuteczności pembrolizumabu anali-
zowano grupy chorych pozbawionych ekspresji PD -L1 
(< 1% komórek nowotworowych), ze średnią ekspresją 
PD -L1 (≥ 1% – < 50% komórek nowotworowych) oraz 
z wysoką ekspresją PD -L1 (≥ 50% komórek nowotwo-
rowych). W badaniach klinicznych z atezolizumabem 
zastosowano podobną skalę oceny ekspresji PD -L1 na ko-
mórkach nowotworowych, ale postawiono także dodat-
kowy wymóg oznaczania ekspresji PD -L1 na komórkach 
immunologicznych naciekających guz (głównie makro-
fagi). Przyjęto przy tym cztery progi odcięcia odsetka 
komórek immunologicznych, rozróżniając grupę chorych 
bez ekspresji PD -L1 na komórkach immunologicznych 
(< 1% powierzchni guza bez nacieków komórek immuno-
logicznych z ekspresją PD -L1), dwie grupy chorych ze śred-
nią ekspresją PD -L1 na komórkach immunologicznych 
(≥ 1% – < 5% i ≥ 5% – < 10% powierzchni guza z naciekami 
z komórek immunologicznych z ekspresją PD -L1) oraz 
grupę chorych z wysoką ekspresją PD -L1 na komórkach 
immunologicznych (≥ 10% powierzchni guza z naciekami 
z komórek immunologicznych wykazujących ekspresję 
PD -L1). W tym przypadku dla uznania obecności ekspresji 

PD -L1 w obrębie guza wystarczyło stwierdzenie ekspre-
sji tego ligandu na komórkach nowotworowych lub na 
komórkach immunologicznych naciekających guz [1–9].

W badaniach klinicznych stwierdzono znaczne różnice 
w ekspresji cząsteczki PD -L1 u chorych na raka płaskona-
błonkowego i u chorych na inne typy NDRP. Chorzy na 
raka płaskonabłonkowego wykazywali najczęściej silną 
ekspresję PD -L1 na ponad 50% komórek nowotworowych. 
W przypadku chorych na raka gruczołowego częściej wy-
stępowała słaba lub średnia ekspresja PD -L1 na mniej 
niż 50% komórek nowotworowych. W obu typach histo-
logicznych brak ekspresji PD -L1 stwierdzany był u około 
40% chorych [1–5].

W  badaniach klinicznych z  niwolumabem u  cho-
rych na raka płaskonabłonkowego prawdopodobień-
stwo odniesienia korzyści z immunoterapii było wyższe 
w porównaniu z docetakselem u wszystkich chorych 
niezależnie od występowania lub braku ekspresji PD -L1 
na powierzchni komórek nowotworowych. U chorych 
na inne niż płaskonabłonkowy typy NDRP istotne prze-
dłużenie życia (ang. overall survival, OS) u pacjentów 
leczonych niwolumabem w porównaniu z pacjentami 
leczonymi docetakselem notowano wyłącznie u chorych 
wykazujących ekspresję PD -L1 na ponad 1% komórek 
nowotworowych. Niemniej u osób bez ekspresji PD -L1 
na komórkach nowotworowych zdarzały się odpowiedzi 
na terapię niwolumabem, a mediana czasu ich życia była 
porównywalna z medianą OS chorych leczonych doce-
takselem, przy innym i bardziej akceptowalnym pro�lu 
toksyczności terapii [1–3].

Badania kliniczne z pembrolizumabem ukierunko-
wane były na wykazanie skuteczności tej metody immu-
noterapii w stosunku do chemioterapii I linii z udziałem 
związków platyny lub chemioterapii II linii za pomocą 
docetakselu u chorych z ekspresją PD -L1 na powierzchni 
komórek nowotworowych. Chorzy z ekspresją PD -L1 na 
ponad 50% komórek nowotworowych wykazywali istotne 
przedłużenie OS, jeśli w I linii leczenia otrzymali pembro-
lizumab, a nie chemioterapię I linii. W przypadku II linii 
leczenia wyższość pembrolizumabu nad docetakselem 
została stwierdzona u chorych wykazujących ekspresję 
PD -L1 na ponad 1% komórek nowotworowych [4, 5].

W badaniach klinicznych z atezolizumabem wykazano 
wyższą skuteczność immunoterapii nad chemioterapią 
docetakselem we wszystkich grupach chorych niezależ-
nie od ekspresji PD -L1 na komórkach nowotworowych 
i immunologicznych naciekających guz (nawet w grupie 
chorych bez takiej ekspresji). Jednak najwyższą korzyść 
z terapii atezolizumabem odnosili chorzy z ekspresją 
PD -L1 na ponad 50% komórek nowotworowych lub na 
ponad 10% komórek immunologicznych naciekających 
guz [6, 7].
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Inne czynniki predykcyjne immunoterapii 
z udziałem przeciwciał anty -PD-1 lub anty-
-PD -L1
Jak wynika z powyższych rozważań, ocena ekspresji PD -L1 
na komórkach nowotworowych i immunologicznych na-
ciekających guz nie jest idealnym czynnikiem predykcyj-
nym dla immunoterapii przeciwciałami anty -PD-1 lub 
anty -PD -L1. W kilku badaniach klinicznych pogłębiono 
analizę przydatności innych czynników predykcyjnych 
w przewidywaniu odpowiedzi na tego rodzaju immuno-
terapię.

Przede wszystkim stwierdzono, że guzy NDRP cha-
rakteryzują się różnym stopniem naciekania przez limfo-
cyty T cytotoksyczne CD8+. W niektórych przypadkach 
występuje całkowity brak nacieków z komórek CD8+ 
w obrębie guza („pustynia immunologiczna”). U takich 
chorych skuteczność przeciwciał anty -PD-1 lub anty-
-PD -L1 jest zazwyczaj znikoma. W innych przypadkach 
nacieki z limfo cytów T cytotoksycznych występują na ob-
wodzie guza („wykluczenie immunologiczne”), a komórki 
CD8+ nie mogą naciekać guza z powodu produkowanych 
przez komórki nowotworowe czynników immunomodu-
lujących (np. cytokiny, dioksygenaza indoloaminy – IDO). 
W takim przypadku skuteczność przeciwciał anty -PD-1 lub 
anty -PD -L1 może być uwarunkowana przez wcześniejszą 
immunoterapię znoszącą barierę ochronną wokół guza 
nowotworowego (np. inhibitory IDO, terapia cyto kinami). 
Immunoterapia ukierunkowana na immunologiczne 
punkty kontroli powinna być najskuteczniejsza w przy-
padku obecności nacieków z limfocytów T cytotoksycz-
nych w obrębie guza nowotworowego [10].

Innym obiecującym korzystnym czynnikiem predyk-
cyjnym dla immunoterapii przeciwciałami anty -PD-1 
lub anty -PD -L1 jest wysoka ekspresja genów, których 
produkty warunkują silną odpowiedź immunologiczną 
w obrębie guza, oraz niska ekspresja genów, których biał-
kowe produkty wywołują stan immunotolerancji lub im-
munosupresji. Udowodniono m.in., że wysoka ekspresja 
mRNA dla interferonu gamma (IFN -γ) jest korzystnym 
czynnikiem predykcyjnym dla terapii atezolizumabem 
w II linii leczenia chorych na zaawansowanego NDRP [7].

Jednak najważniejszym czynnikiem predykcyjnym 
dla immunoterapii wydaje się obecność dużej liczby 
swoistych antygenów nowotworowych na komórkach 
NDRP. Te nieprawidłowe białka powstają w wyniku mu-
tacji w wielu genach, zachodzących pod wpływem róż-
nych karcynogenów, w tym przede wszystkim substancji 
zawartych w dymie tytoniowym. Według danych The 
Cancer Genome Atlas w guzie raka płaskonabłonkowego 
płuca można wykryć przeciętnie 380 różnych mutacji ge-
netycznych, przy czym zdarzają się nowotwory, w których 

wykrywa się nawet ponad 3000 różnych nieprawidłowo-
ści genetycznych. Dlatego też rak płaskonabłonkowy 
jest jednym z najbardziej wrażliwych na immunotera-
pię nowo tworów [11]. W przypadku raka gruczołowego 
płuca mutacje genetyczne występują znacznie rzadziej. 
Ponadto w tym typie nowotworu, na który chorują tak-
że osoby niepalące, stosunkowo często mogą występo-
wać tylko pojedyncze mutacje, tzw. mutacje kierujące 
(np. w genie EGFR). W badaniach klinicznych z różnymi 
przeciwciałami anty -PD-1 i anty -PD -L1 udowodniono, że 
występowanie mutacji w genie EGFR jest negatywnym 
czynnikiem predykcyjnym dla immunoterapii. Ponadto 
odpowiedź na immunoterapię występuje częściej u pa-
laczy tytoniu niż u osób niepalących [1–7].

Z ostatnich badań wynika, że jednym z najbardziej 
wiarygodnych pozytywnych czynników predykcyjnych 
dla immunoterapii jest duża liczba mutacji genetycz-
nych stwierdzanych w  komórkach nowotworowych 
(ang. mutation tumor burden, MTB). Niestety zbadanie 
tego czynnika wymaga specjalistycznej aparatury umoż-
liwiającej przeanalizowanie całego eksomu pacjenta 
(wszystkie sekwencje kodujące). Szybko i stosunkowo 
tanio można tego dokonać jedynie za pomocą techniki 
sekwencjonowania nowej generacji (ang. next generation 
sequencing, NGS), która nadal jest relatywnie trudno do-
stępna [12]. Łączne badanie wymienionych czynników 
predykcyjnych: ekspresji PD -L1 na komórkach nowotwo-
rowych i immunologicznych, nacieków z limfocytów T 
cyto toksycznych, ekspresji genów odpowiedzialnych za 
rozwój odpowiedzi immunologicznej oraz liczby mutacji 
somatycznych w komórkach nowotworowych dostarcza 
bardzo precyzyjnych informacji na temat możliwości 
osiągnięcia korzyści z immunoterapii. Należy jednak 
pamiętać, że byłoby to badanie niezwykle złożone, 
czaso chłonne i kosztowne.

Podsumowanie
Pomimo niewątpliwie udowodnionej skuteczności im-
munoterapii z udziałem przeciwciał anty -PD-1 i PD -L1 
u chorych na NDRP nadal nie stwierdzono wiarygodnych 
czynników predykcyjnych, które mogłyby służyć do kwa-
li�kacji do tego rodzaju leczenia. Jedynym czynnikiem 
predykcyjnym, który został dokładnie zbadany w bada-
niach klinicznych z przeciwciałami anty -PD-1 lub anty-
-PD -L1, jest ekspresja PD -L1 na powierzchni komórek 
nowotworowych i immunologicznych naciekających guz. 
Jednak czynnik ten jest bardzo niedoskonały z uwagi na 
fakt, że odpowiedź na immunoterapię notuje się zarówno 
u chorych wykazujących ekspresję PD -L1, jak i jej niewy-
kazujących (w tym drugim przypadku znacznie rzadziej). 
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Największe nadzieje na opracowanie wiary godnego 
czynnika predykcyjnego dla immunoterapii budzi rozwój 
nowych technologii biologii molekularnej i dzięki temu 
możliwości badania licznych nieprawidłowości genetycz-
nych w komórkach nowotworowych.
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