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Rak płuca jest nowotworem o bardzo złym rokowaniu. 
To obecnie najczęściej występujący nowotwór o usta-
lonym czynniku etiologicznym, jakim jest palenie tyto-
niu. Ryzyko zachorowania na raka płuca zależy przede 
wszystkim od czynnego lub biernego narażenia na dzia-
łanie rakotwórczych składników dymu tytoniowego. 
Dotychczasowe próby profi laktyki raka płuca (badania 
przesiewowe z użyciem konwencjonalnej rentgenografi i 
oraz badania cytologiczne plwociny) były nieskuteczne. 
Nadal najważniejszą rolę odgrywa profi laktyka pierwot-
na obejmująca zmianę nawyków i całkowitą eliminację 
narażenia na dym tytoniowy.

Z ponad 12,7 mln nowotworów zdiagnozowanych 
na świecie około 13% (1,6 mln) stanowiły nowotwory 
płuca. Są one najczęściej diagnozowanym nowotworem 
na świecie wśród mężczyzn i najczęstszą nowotworową 
przyczyną zgonów (1,4 mln zgonów, 18%). Nowotwory 
złośliwe płuca stanowią u mężczyzn około 21% zachoro-
wań, u kobiet – 9%. Liczba zachorowań na nowotwory 
złośliwe płuca wynosiła w 2010 roku w Polsce prawie 
21 tys., z czego u mężczyzn prawie 15 tys., a u kobiet 
ponad 6 tys. Ryzyko zachorowania na raka płuca jest 
około trzech razy większe u mężczyzn niż u kobiet. Za-
chorowalność na nowotwory złośliwe płuca u mężczyzn 
rosła do początku lat 90., po czym zaczęła spadać. Zacho-
rowalność wśród kobiet w omawianym okresie charak-
teryzowała się stałą tendencją wzrostową. Nowotwory 
złośliwe płuca powodują u mężczyzn około 31% zgo-
nów nowotworowych, natomiast u kobiet 15% – więcej 
niż w przypadku raka piersi. Liczba zgonów z powodu 
nowotworów złośliwych płuca wynosiła w 2010 roku 
ponad 22 tys., z czego ponad 16 tys. u mężczyzn i ponad 
6 tys. u kobiet. 

Do najczęstszych objawów raka płuca zaliczyć nale-
ży: kaszel (szczególnie zmianę jego charakteru u osób 
palących), duszność, krwioplucie, bóle w klatce piersio-
wej, przedłużające się lub nawracające zapalenia płuc 
oraz chrypkę. Chorobie nowotworowej mogą ponadto 
towarzyszyć: ogólne osłabienie, ubytek masy ciała, bóle 
stawowe, podwyższona temperatura oraz objawy ze-
społów paranowotworowych. Późne wykrywanie raka 
płuca wynika często z tego, że wczesny etap choroby 
jest bezobjawowy.

W przypadku podejrzenia raka płuca należy wykonać 
pełne badanie podmiotowe (uwzględniając narażenie na 
dym papierosowy, występowanie chorób nowotworo-
wych w rodzinie oraz narażenie zawodowe na substan-
cje szkodliwe) i badanie przedmiotowe. Celem procedur 
diagnostycznych jest ustalenie rozpoznania i typu nowo-
tworu oraz określenie stopnia zaawansowania raka płuca. 
W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu i sta-
nu ogólnego pacjenci kwalifi kowani są do radykalnych 
lub paliatywnych metod leczenia. W leczeniu raka płuca 
wykorzystuje się leczenie chirurgiczne, radioterapię, che-
mioterapię oraz leczenie ukierunkowane molekularnie. 

Niezwykle istotne w doborze odpowiedniej terapii 
dla pacjenta jest określenie typu nowotworu. Podział na 
raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego nie 
jest wystarczający. Należy dążyć do określenia typu raka 
niedrobnokomórkowego, gdyż ma to bezpośredni wpływ 
na wybranie właściwej opcji terapeutycznej. 

Terapia celowana molekularnie (personalizowana) 
stanowi nową i obiecującą formę terapii onkologicznej, 
z którą wiąże się szczególne nadzieje w zakresie poprawy 
skuteczności leczenia przeciwnowotworowego oraz wy-
dłużenia całkowitego przeżycia u pacjentów z rozpozna-
niem raka płuca. Wielu ekspertów uważa, że przyszłością 
leczenia nowotworów są leki celowane molekularnie, 
czyli skierowane bezpośrednio przeciw komórce nowo-
tworowej z określoną zmianą genetyczną. Spośród leków 
ukierunkowanych molekularnie możemy rozważać za-
stosowanie drobnocząsteczkowych inhibitorów kinazy 
tyrozynowej u chorych z rozpoznanym rakiem niepłasko-
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nabłonkowym oraz z obecnością mutacji aktywujących 
w genie EGFR (obecnie dostępne są na polskim rynku trzy 
leki: erlotynib, gefi tynib oraz afatynib), a także z rearanża-
cją genów ALK i ROS1 (kryzotynib). W przeprowadzonych 
badaniach wykazano, iż stosowanie inhibitorów kinazy 
tyrozynowej EGFR w grupie pacjentów z rozpoznanym 
rakiem niepłaskonabłonkowym oraz obecnością mutacji 
aktywującej w genie EGFR jest postępowaniem istotnie 
korzystniejszym niż standardowa chemioterapia (doty-
czy to również schematu z pemetreksedem, najbardziej 
skutecznym u chorych z rozpoznanym rakiem niepła-
skonabłonkowym). Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR 
mają potwierdzoną wartość także w leczeniu II linii raka 
niedrobnokomórkowego (raka gruczołowego, wielkoko-
mórkowego oraz NOS). Inną możliwością w ramach II linii 
leczenia chorych na gruczołowego raka płuca z obecno-
ścią genu fuzyjnego EML4/ALK jest kryzotynib. Jest on też 
aktywny u chorych z rearanżacją genu ROS1. 

Kolejną grupą leków są preparaty antyangiogenne. 
Bewacyzumab (anty-VEGF) nie ma jednak rekomenda-
cji polskich towarzystw onkologicznych w leczeniu raka 
niedrobnokomórkowego płuca. 

Nową opcją terapeutyczną dla chorych na niedrobno-
komórkowego raka płuca są leki immunokompetentne. 
W tej grupie znalazły się cząsteczki anty-CTLA-4 (ipilimu-
mab, tremelimumab), anty-PD-1 (niwolumab, pembro-
lizumab) oraz anty-PD-L1 (atezolizumab, durwalumab). 
Obecnie w USA oraz Europie zarejestrowane są trzy pre-
paraty, tj. pembrolizumab, niwolumab i atezolizumab. Leki 

te mają wskazanie w całej grupie chorych z rozpoznanym 
rakiem niedrobnokomórkowym. Pembrolizumab uzy-
skał rejestrację w leczeniu I i II linii, natomiast niwolumab 
i atezolizumab tylko w leczeniu II linii niedrobnokomór-
kowego raka płuca. Niwolumab i atezolizumab można 
stosować u chorych niezależnie od ekspresji anty-PD-L1, 
pembrolizumab zaś w I linii leczenia u chorych z pozio-
mem ekspresji ≥ 50% i w II linii u chorych z poziomem 
ekspresji ≥ 1%.

 Leki immunokompetentne wykazują wysoką skutecz-
ność przy niewielkim profi lu toksyczności w porównaniu 
ze standardową chemioterapią. Prowadzone aktualnie 
badania kliniczne dotyczące nowych cząsteczek dają 
nadzieję na poprawę wyników leczenia oraz komfortu 
życia chorych.

Rak płuca stanowi duże wyzwanie dla klinicystów. 
Bez ustalonego rozpoznania i typu histopatologicznego 
niemożliwe jest wybranie odpowiedniej ścieżki terapeu-
tycznej. Niezwykle ważna w tym procesie jest rola pato-
morfologa oraz wykonanie przez niego odpowiednich 
oznaczeń na obecność mutacji EGFR (inhibitory kinazy 
tyrozynowej), rearanżacji genu ALK (kryzotynib) czy ozna-
czenia ekspresji do terapii lekami immunokompetentnymi 
(pembrolizumab). Właściwa współpraca patomorfologa 
i onkologa pozwala na zastosowanie najskuteczniejszej 
terapii u chorych na raka płuca oraz osiągnięcie najlep-
szej odpowiedzi na leczenie przy najmniejszym profi lu 
toksyczności.
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