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Pierwotny rak płuca jest najczęstszą przyczyną śmierci 
z powodu chorób nowotworowych w Polsce i na świecie. 
Liczba zgonów z powodu raka płuca jest równa liczbie 
zgonów z powodu czterech kolejnych nowotworów zło-
śliwych. Najważniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia 
raka płuca (95% zachorowań) jest palenie tytoniu. Późne 
rozpoznanie i duża agresywność nowotworu sprawiają, że 
całkowite 5-letnie przeżycie wśród ogółu chorych na raka 
płuca wynosi 13–15%. Pomimo postępów w medycynie 
oraz zwiększenia się świadomości społecznej przeżywal-
ność nie wzrosła znacząco od 1950 roku. Ocenia się, że 
w wyniku starzenia się społeczeństwa zachorowalność na 
ten nowotwór do 2030 roku będzie większa o 50%. Złe 
wyniki leczenia raka płuca uzasadniają wprowadzenie 
optymalnego programu wczesnego wykrywania tego 
nowotworu (badania przesiewowego). 

Próby znalezienia badania przesiewowego, prowa-
dzone od dekad, zakończyły się sukcesem w 2012 roku. 
Wyniki amerykańskiego badania National Lung Screening 
Trial (NLST) dowiodły, że corocznie wykonywane badanie 
niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) klatki 
piersiowej w grupie osób podwyższonego ryzyka zacho-
rowania na raka płuca zmniejsza umieralność o 20%. Kry-
teriami włączenia do grupy podwyższonego ryzyka były 
wiek od 55 do 75 lat oraz znacząca skumulowana ekspozy-
cja na dym tytoniowy, liczona w tzw. paczkolatach (jeden 
paczkorok odpowiada jednej paczce papierosów palonej 
dziennie przez jeden rok). Niestety, analiza przeprowa-
dzonego na grupie ponad 50 tysięcy osób badania NLST 
wykazała niską kosztoefektywność zastosowanej metody. 

Wykrywalność raka płuca wyniosła 2,4%, co oznacza ko-
nieczność wykonania około 50 badań radiologicznych dla 
wykrycia jednego przypadku nowotworu płuc. Mimo to 
liczne amerykańskie towarzystwa naukowe rekomendują 
badanie NDTK klatki piersiowej jako skuteczne narzę-
dzie przesiewowe (w 2014 roku włączono je do koszyka 
świadczeń Medicare). Również w pewnych rejonach Chin 
stosuje się badanie NDTK jako badanie populacyjne. Jed-
nak w Polsce i Europie nie wprowadzono go jako bada-
nia przesiewowego ze względu na stosunkowo wysokie 
koszty wykrycia nowotworu. Tym istotniejsze wydaje się 
więc znalezienie sposobu ściślejszego wyselekcjonowa-
nia osób z grupy wysokiego ryzyka, u których prawdo-
podobieństwo wystąpienia nowotworu jest największe. 
Taką szansę stwarza opracowanie molekularnych testów 
wspomagających wykrywanie wczesnego raka płuca.

Opracowanie molekularnego testu przesiewowego 
na podstawie badania krwi jest wyjątkową szansą na po-
lepszenie skuteczności i zmniejszenie kosztów wykrycia 
raka płuca w grupie wysokiego ryzyka. Molekularny test 
diagnostyczny pozwoli ograniczyć liczbę osób, u których 
istnieje konieczność okresowego wykonania badania 
NDTK jako badania przesiewowego i jego cyklicznego 
powtarzania. Dodatkowo test ten można wykorzystać 
do różnicowania guzów płuca wykrytych przypadkowo 
w tomografii komputerowej wykonanej z powodu róż-
nych wskazań. Test diagnostyczny oparty na wykrywaniu 
we krwi biomarkerów raka płuca ma więc dużą szansę 
na praktyczne wdrożenie jako test przesiewowy w Polsce 
i na świecie. Prace nad wykryciem biomarkerów i opra-
cowaniem tego typu testów trwają od momentu, gdy 
udowodniono niską kosztoefektywność badania NDTK. 
Zaawansowane prace prowadzone są m.in. w USA, Wiel-
kiej Brytanii, Włoszech i Polsce. 

W Polsce pionierem i liderem w pracach nad wprowa-
dzeniem testów molekularnych do codziennej praktyki 

Badania przesiewowe raka płuca, 
zastosowanie niskodawkowej 
tomografii komputerowej 
klatki piersiowej i molekularne 
testy diagnostyczne
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lekarskiej jest zespół badawczy Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Centrum Onkologii w Gliwicach i Politech-
niki Śląskiej. Od ponad 10 lat działa zespół złożony m.in. 
z torakochirurgów, pulmonologów, onkologów, radiote-
rapeutów, radiologów, genetyków i statystyków.

Multidyscyplinarne podejście umożliwiło przebadanie 
ponad 8600 osób z grupy podwyższonego ryzyka zacho-
rowania na raka płuca. W ramach przeprowadzonego w la-
tach 2008–2011 projektu „Pomorski Pilotażowy Program 
Badań Przesiewowych Raka Płuca” (PPPBPRP) wykonano 
badania NDTK oraz pobrano próbki krwi obwodowej. Cały 
materiał złożono następnie w nowo powstałym biobanku 
Gdańskiej Grupy Raka Płuca, tworząc unikatową na skalę 
europejską biokolekcję oraz podwaliny dla kolejnego 
przełomowego programu prowadzonego w Gdańsku.

Prowadzony w latach 2011–2013 projekt „Opracowa-
nie molekularnych testów wspomagających wykrywanie 
wczesnego raka płuca MOLTEST 2013” opracowany we-

dług pomysłu prof. Rafała Dziadziuszko i prof. Witolda 
Rzymana przyniósł odpowiedź na kluczowe pytanie, czy 
istnieją specyficzne dla raka płuca biomarkery, na pod-
stawie których można opracować proste, diagnostyczne 
testy molekularne. Konsorcjum złożone z sześciu grup 
badawczych z obszaru medycyny laboratoryjnej, gene-
tyki i badań molekularnych wykryło cztery sygnatury 
molekularne, czyli potencjalne biomarkery raka płuca. 
Są nimi fragmenty mikro-RNA, markery proteomiczne 
i białkowe oraz białka surowicy krwi. Wyniki tych badań 
są bardzo obiecujące. Ośrodek gdański poddał wykryte 
substancje procesowi patentowemu, dzięki czemu uzy-
skał wyłączność na opracowanie komercyjnych testów 
molekularnych. Obecnie trwa weryfikacja dokładności 
diagnostycznej testów opracowanych w fazie badawczej. 
Dopiero po pozytywnej walidacji na niezależnej grupie 
chorych będzie można przystąpić do kolejnych etapów 
oceny wiarygodności wykrytych sygnatur. 

Ryc. 1. Schemat ideowy analizy danych z projektów MOLTEST i MOLTEST BIS, pozwalający na ustalenie i weryfikację 
biomarkerów, które służą następnie do produkcji diagnostycznych testów molekularnych
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W celu komercyjnego wykorzystania molekularnych 
testów diagnostycznych należy przeprowadzić kolej-
ne badanie służące walidacji wykrytych biomarkerów, 
a następnie randomizowane badanie w grupie chorych 
wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Proces 
taki jest długotrwały – zwykle zajmuje wiele lat. Prace 
nad molekularnymi testami wykrywania wczesnego raka 
płuca prowadzi się obecnie w wielu ośrodkach badaw-
czych, jednak z powodów opisanych wyżej wydaje się, 
że w najbliższych latach nie zostaną one wprowadzone 
do wtórnej profilaktyki i codziennej praktyki lekarskiej.

W celu sprawdzenia użyteczności nowo wykrytych 
i opatentowanych sygnatur wdrożono program „MOL-
TEST BIS – walidacja molekularnych sygnatur wczesnego 
wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka za-
chorowania”. Program zakłada przebadanie ponad 7 tys. 
osób, co umożliwi walidację otrzymanych biomarkerów 
i potwierdzenie skuteczności badanych w ramach projektu 
wariantów testu wraz z wyborem optymalnego zestawu. 
Dalsza perspektywa zakłada jego certyfikację i wprowa-
dzenie na rynek medyczny do rutynowej diagnostyki la-
boratoryjnej, dlatego ważnym założeniem projektu było 
włączenie w prace badawcze partnera biznesowego. Jego 
zadaniem będzie opracowanie wybranych przez badaczy 
wariantów testu w formie gotowego zestawu molekular-
nego, a następnie transfer technologii do przemysłu, jego 
produkcja i wprowadzenie na rynek międzynarodowy. 
W ramach programu MOLTEST BIS gdańscy badacze do 
dziś przebadali ponad 4 tys. osób, wykryli kilkadziesiąt 
przypadków raka płuca. Wyniki weryfikacji będą znane 
w 2018 roku. Jeśli okażą się pomyślne, rozpocznie się etap 
komercjalizacji i tworzenia testu molekularnego. 

Zasady wprowadzania na rynek nowych diagnostycz-
nych testów molekularnych reguluje Ustawa z dnia 20 
maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz Ustawa 
z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o wyro-
bach medycznych oraz niektórych innych ustaw, a także 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 
roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur 
oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnosty-
ki in vitro. Przed wprowadzeniem na rynek produktów 
medycznych takich jak diagnostyczne testy molekularne 
podlegają one ocenie przez notyfikowane jednostki pod 
względem zgodności. Po dostarczeniu przez badaczy 
wniosku wraz z wynikami badań naukowych oraz wła-
ściwej dokumentacji od producenta test diagnostyczny 
musi pozytywnie przejść proces weryfikacji prawnej, 
a następnie otrzymać certyfikat zgodności i znak CE. Od 
tego momentu test diagnostyczny może być oficjalnie 
wprowadzony na rynek. Partnerzy naukowi stanowią 

trzon merytoryczny procesu wdrożenia i decyzyjny w na-
ukowych kwestiach ostatecznego wariantu oraz formatu 
testu. Odpowiadają również za promocję w środowisku 
medycznym poprzez publikacje naukowe i uczestnictwo 
w konferencjach naukowych. Natomiast partner przemy-
słowy jest odpowiedzialny za opracowanie technologii 
produkcji, certyfikację testu, jego promocję na rynku 
przemysłowym, przeprowadzenie procesu business de-
velopment (tzn. rozwoju biznesu w celu komercjalizacji), 
utrzymywanie kontaktów z firmami, negocjacje i finalne 
wdrożenie na rynek międzynarodowy.

Rynek testów służących wczesnemu wykrywaniu raka 
płuca jest niedostatecznie rozwinięty na świecie. Na pod-
stawie badania NDTK klatki piersiowej usługę przesiewo-
wą oferuje wiele firm i instytucji, głównie amerykańskich. 
Działa kilka prywatnych przedsiębiorstw proponujących 
molekularną diagnostykę raka płuca w postaci gotowych 
do użycia zestawów diagnostycznych. Testy firm Gensi-
gnia i Rosetta Genomics są oparte na badaniu mikro-RNA, 
firm Oncimmune LLC i Indi Integrated Diagnostics – na 
markerach proteomicznych, a EpiGenomics – na mety-
lacji DNA. Jedynym testem diagnostycznym dostępnym 
w Europie jest produkt europejskiej filii firmy Oncimmu-
ne LLC. Wprowadzenie łatwo dostępnego, skutecznego 
i taniego testu diagnostycznego będącego skuteczną me-
todą uzupełniającą badanie przesiewowe przy wykorzy-
staniu badania NDTK pomoże w szerokim zastosowaniu 
badań przesiewowych raka płuca poprzez zwiększenie 
efektywności kosztowej, jak również dokładności dia-
gnostycznej takiego postępowania. Umożliwi to przepro-
wadzanie wstępnej diagnostyki onkologicznej podczas 
rutynowych wizyt w gabinetach lekarzy rodzinnych. W ten 
sposób uchroni się pacjentów od konieczności kierowa-
nia do specjalistów i wykonywania kosztownych badań 
diagnostycznych (również inwazyjnych). Komercjalizacja 
testu diagnostycznego może przyczynić się do istotnego 
zmniejszenia umieralności z powodu raka płuca w Polsce 
i na świecie, a także do obniżenia kosztów przesiewo-
wych badań populacyjnych przy zastosowaniu NDTK 
klatki piersiowej.

Badanie przesiewowe z zastosowaniem NDTK klatki 
piersiowej jest obecnie jedynym potwierdzonym i dostęp-
nym narzędziem zmniejszającym umieralność z powodu 
raka płuca na świecie, z którego korzystają m.in. Stany 
Zjednoczone i niektóre rejony Chin. Niewprowadzenie 
programu wczesnego wykrywania raka płuca w Europie 
zaprzepaści dotychczasowe osiągnięcia nauki i nie przy-
czyni się do międzynarodowej walki z najgroźniejszym 
z nowotworów. 
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