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Wstęp
Wyniki leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowe-
go raka płuca (NDRP) w ogólnej populacji chorych nie są 
zadowalające. Zastosowanie standardowej chemioterapii 
dwulekowej opartej na analogach platyny w skojarzeniu 
z lekiem III generacji (gemcytabina, winorelbina, peme-
treksed, docetaksel, paklitaksel) umożliwia uzyskanie 
przeżycia wolnego od progresji choroby (ang. progres-
sion-free survival, PFS) do 5–7 miesięcy i czasu przeżycia 
całkowitego – 10–12 miesięcy. Monoterapia docetakse-
lem lub pemetreksedem w II linii leczenia nie poprawia 
znacząco przeżyć całkowitych. 

W grupie chorych z obecnym molekularnym czynni-
kiem predykcyjnym – mutacją aktywującą w genie dla 
receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) lub 
translokacją w genie ALK – zastosowanie inhibitorów 
kinazy tyrozynowej EGFR bądź ALK przedłuża znacząco 
medianę przeżycia całkowitego do 20, a nawet ponad 
40 miesięcy. Jednak zaburzenia molekularne będące po-
tencjalnym celem terapeutycznym stwierdza się u mak-
symalnie 20% pacjentów rasy kaukaskiej. 

Immunoterapia w NDRP
Początkowe próby immunoterapii u chorych na NDRP do-
tyczyły szczepionek zawierających całe linie komórkowe 
lub antygeny nowotworowe występujące w komórkach 
NDRP. Pomimo obiecujących wyników badań II fazy u osób 
z NDRP żaden z leków tej grupy nie potwierdził swojej sku-
teczności w badaniach z losowym przydziałem chorych 
i grupą kontrolną [1, 2]. Kolejną metodą immunoterapii 
jest modulacja odpowiedzi immunologicznej organizmu 
niezależnie od prezentowanych antygenów nowotworo-
wych. Zastosowanie cytokin (interleukina 2, interferon) 
i innych modulatorów mikrośrodowiska komórkowego 
(talaktoferyna) nie spełniło oczekiwań badaczy. Dopiero 

poznanie mechanizmów tzw. ucieczki komórek nowo-
tworowych spod nadzoru układu immunologicznego, 
a w szczególności dysregulacji komórkowych punktów 
kontrolnych, umożliwiło rozwój immunoterapii NDRP.

W  warunkach prawidłowych zarówno połączenie 
receptora CTLA-4 zlokalizowanego na limfocycie T z li-
gandem umiejscowionym na komórce prezentującej an-
tygen (ang. cytotoxic T-lymphocyte associated antygen 4), 
jak i aktywacja receptora programowanej śmierci typu 1 
(ang. programmed death, PD-1) poprzez połączenie z jego 
ligandem PD-L1 lub PD-L2 zapobiega nadmiernej akty-
wacji układu odpornościowego i reakcji autoimmunolo-
gicznej [3]. Nadmierna ekspresja PD-L1 na powierzchni 
komórek nowotworowych i związanie z receptorem PD-1 
na limfocytach wykorzystuje się jako jeden z mechani-
zmów ucieczki komórek nowotworowych, powodujący 
zahamowanie immunologicznej odpowiedzi przeciw-
nowotworowej.

Rola przeciwciał przeciwko receptorowi CTLA-1 (tre-
melimumab, ipilimumab) u chorych na NDRP pozostaje 
do określenia. Obecnie w Europie są dopuszczone do 
obrotu dwa leki będące przeciwciałami przeciwko re-
ceptorowi PD-1: pembrolizumab i niwolumab, a także 
atezolizumab – przeciwciało przeciwko ligandowi PD-L1, 
który znajduje się na komórce nowotworowej.

Rozwój leków z tej grupy rozpoczął się od niespo-
dziewanych obserwacji z badań I fazy, w których w gru-
pie chorych na zaawansowanego NDRP po kilku liniach 
wcześniejszego leczenia stwierdzono ponad 40% przeżyć 
2-letnich [4, 5]. 

Niwolumab jest pierwszym przeciwciałem przeciwko 
PD-1 zarejestrowanym w II linii leczenia NDRP na podsta-
wie badania III fazy bezpośrednio porównującego sku-
teczność i bezpieczeństwo niwolumabu z docetakselem 
w populacji chorych z rozpoznanym rakiem płaskonabłon-
kowym płuca po niepowodzeniu wcześniejszej chemiote-
rapii [6]. W grupie otrzymującej niwolumab w porównaniu 
z chemioterapią zaobserwowano wydłużenie mediany 
przeżycia całkowitego z 6 miesięcy do 9,2 miesiąca, ponad 
dwukrotne zwiększenie odsetka przeżyć po 18 miesiącach 
(13% i 28%) i kilkukrotne zwiększenie przeżyć bez progre-
sji choroby po 18 miesiącach (2,7% i 17%) [7]. Uzyskane 

Rola przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1  
w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 5/2017 6

różnice w przeżyciu całkowitym na korzyść pacjentów 
leczonych niwolumabem utrzymywały się niezależnie 
od stopnia ekspresji PD-L1. W analogicznym badaniu 
w populacji z rozpoznaniem niepłaskonabłonkowego 
raka płuca uzyskano wydłużenie przeżycia całkowitego 
z 9,4 miesiąca do 12,2 miesiąca. W przeciwieństwie do 
chorych na raka płaskonabłonkowego płuca uzyskane 
różnice były istotne jedynie w grupach z dodatnim stop-
niem ekspresji liganda PD-L1 [8].

Stopień ekspresji PD-L1 może korelować ze stopniem 
uzyskanej odpowiedzi. U pacjentów z ekspresją obecną 
w 50% komórek uzyskuje się ponad 30% obiektywnych 
odpowiedzi w porównaniu z około 10% obiektywnych 
odpowiedzi w grupie z ekspresją w mniej niż 1% komó-
rek [4, 9]. 

Pembrolizumab jest przeciwciałem przeciwko recep-
torowi PD-1 zarejestrowanym zarówno w II, jak i w I linii 
leczenia NDRP. Warunkiem stosowania leku jest obec-
ność ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych. 
W przypadku chorych w II linii terapii zgodnie z zapi-
sami rejestracyjnymi wymagana jest ekspresja PD-L1 
stwierdzana na co najmniej 1% komórek, natomiast 
w I linii – na co najmniej 50%.

W badaniu rejestracyjnym u osób po niepowodze-
niu wcześniejszej chemioterapii, u których stwierdzono 
ekspresję PD-L1, porównano z docetakselem dwie dawki 
pembrolizumabu (2 mg/kg masy ciała i 10 mg/kg masy 
ciała) [9]. W grupie z ekspresją PD-L1 w co najmniej 50% 
komórek u otrzymujących pembrolizumab w zarejestro-
wanej dawce 2 mg/kg masy ciała zaobserwowano istotne 
wydłużenie przeżycia do progresji choroby z 4,1 miesiąca 
do 5 miesięcy i poprawę przeżycia całkowitego z 8,2 mie-
siąca do 14,9 miesiąca. U części pacjentów otrzymują-
cych przeciwciała przeciwko PD-1, u których uzyskuje 
się obiektywną odpowiedź, czas jej trwania może prze-
kraczać kilkanaście miesięcy. W analizie grupy chorych 
z badania Keynote-010, którzy ukończyli zaplanowane 
na 24 miesiące leczenie, stwierdzono retrospektywnie, 
że większą szansę na pełną realizację zakładanego planu 
terapii mają pacjenci z ekspresją PD-L1 w więcej niż 50% 
komórek i gdy lek podawany jest w II linii leczenia. Opi-
sywana grupa nie była liczna i stanowiła 7% chorych (47 
z 691) spośród wszystkich otrzymujących pembrolizumab 
[10]. W grupie, która ukończyła 24-miesięczne leczenie 
pembrolizumabem, zaobserwowano 89% obiektywnych 
odpowiedzi już po około 2 miesiącach, co skłania do 
postawienia pytania, jaki powinien być optymalny czas 
trwania immunoterapii w NDRP.

Jedną z opcji immunoterapii jest zablokowanie punktu 
kontrolnego PD-1/PD-L1 na poziomie liganda PD-L1. Przy-
kładem leku jest atezolizumab, który w badaniu III fazy 

poprawiał medianę przeżycia całkowitego w porównaniu 
z docetakselem z 9,6 miesiąca do 13,8 miesiąca i na tej 
podstawie uzyskał rejestrację Europejskiej Agencji ds. 
Leków [11]. Największą korzyść w postaci wydłużenia 
mediany przeżycia całkowitego z około 9 miesięcy do 
ponad 20 miesięcy zaobserwowano w populacji chorych 
z wysokim stopniem ekspresji liganda PD-L1 jednocześnie 
na komórkach nowotworowych i na komórkach immu-
nokompetentnych. Należy zwrócić uwagę, że opisywana 
podgrupa stanowiła jedynie 16% pacjentów otrzymują-
cych atezolizumab. 

I linia leczenia
Korzystne wyniki zastosowania immunoterapii w II linii 
leczenia NDRP umożliwiły podjęcie prób wykorzystania 
przeciwciał przeciwko PD-1 w I linii leczenia zaawanso-
wanego NDRP. 

Jedynym jak dotąd lekiem zarejestrowanym w Euro-
pie w tym wskazaniu jest pembrolizumab, na podstawie 
badania Keynote-024, w którym do I linii leczenia zaawan-
sowanego NDRP kwalifikowano pacjentów z wysokim 
stopniem ekspresji PD-L1 w co najmniej 50% komórek. 
W badaniu przydzielano losowo chorych do ramienia 
z pembrolizumabem w stałej dawce 200 mg co 3 tygodnie 
lub grupy otrzymującej standardową chemioterapię dwu-
lekową. Uzyskano znamienne wydłużenie PFS o 4,3 mie-
siąca na korzyść pacjentów leczonych pembrolizumabem 
(6 miesięcy wobec 10,3 miesiąca). Podczas Światowego 
Kongresu Raka Płuca 2017 zaprezentowano dane doty-
czące czasu przeżycia całkowitego. Stwierdzono ponad 
dwukrotne wydłużenie mediany czasu przeżycia całkowi-
tego w grupie chorych leczonych pembrolizumabem (30 
miesięcy) w porównaniu z 14,2 miesiąca u otrzymujących 
docetaksel i znamienną różnicę względnego ryzyka zgonu 
– o 37% (HR 0,63; 95% CI: 0,47–0,86) [12]. 

W analogicznym badaniu z zastosowaniem niwoluma-
bu nie uzyskano znamiennych różnic, prawdopodobnie 
z uwagi na kwalifikację chorych z ekspresją PD-L1 na 
jedynie 1% komórek. 

Czynniki predykcyjne
Nierozwiązanym zagadnieniem pozostaje ustalenie 
optymalnego czynnika predykcyjnego dla immunote-
rapii. Obecnie wykorzystywanych jest kilka metod oceny 
stopnia ekspresji PD-L1 zarówno na komórkach nowo-
tworowych, jak i na komórkach układu immunologicz-
nego obecnych w mikrośrodowisku guza. Ponadto nie 
określono optymalnego progu, przy którym przyjmuje 
się stopień ekspresji PD-L1 za dodatni. Wydaje się, że 
największe korzyści w postaci wydłużenia PFS i większej 
szansy uzyskania obiektywnej odpowiedzi odnoszą 
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chorzy z wysokim (ponad 50%) stopniem ekspresji li-
ganda, co dotyczy około 30–40% badanej populacji [9]. 
Jednak w grupach z niższym stopniem ekspresji także 
obserwuje się istotne wydłużenie przeżycia całkowitego 
po zastosowaniu przeciwciał anty-PD-1 lub anty-PD-L1. 

Wskazuje się na rolę dużej liczby mutacji somatycz-
nych (ang. tumour mutation burden, TMB) jako dobrego 
czynnika predykcyjnego dla immunoterapii. Trudności 
dotyczą sposobu i kosztów oceny TMB.

Tolerancja leczenia 
We wszystkich badaniach u chorych otrzymujących immu-
noterapię zaobserwowano mniej działań niepożądanych 
co najmniej trzeciego stopnia (8–16%) w porównaniu ze 
standardową chemioterapią (35–60%). Podczas immuno-
terapii u około 10% pacjentów obserwuje się działania 
niepożądane związane z nadmierną aktywacją układu 
immunologicznego. Występują przeważnie w łagodnym 
i umiarkowanym stopniu nasilenia i dotyczą zaburzeń 
czynności układu dokrewnego, zmian skórnych, zapaleń 
przewodu pokarmowego oraz śródmiąższowych zapaleń 
płuc. Działania związane z aktywacją odpowiedzi immu-
nologicznej mogą dotyczyć każdego układu, jednak z po-
wodu istotnych działań niepożądanych immunoterapię 
przerywa około 5% chorych. Ponadto na podstawie kwe-
stionariuszy oceny jakości życia prowadzonej w bada-
niach klinicznych stwierdza się istotną poprawę jakości 
życia pacjentów otrzymujących immunoterapię w po-
równaniu z osobami leczonymi chemioterapią. Większość 
opublikowanych dotychczas badań z losowym doborem 
chorych z zastosowaniem przeciwciał przeciwko PD-1 
czy PD-L1 w zaawansowanym NDRP osiągnęło założone 
punkty końcowe.

Podsumowanie
Wśród chorych otrzymujących przeciwciała blokujące 
połączenie PD-1 z PD-L1 obserwuje się wydłużenie prze-
życia do progresji choroby, przeżycia całkowitego i po-
prawę jakości życia przy dość dobrej tolerancji leczenia. 
Ponieważ znamienną poprawę przeżycia uzyskuje się 
u około 30% pacjentów, konieczne jest określenie po-
pulacji mogącej odnieść największą korzyść z leczenia 
immunokompetentnego [13, 14]. Przy podobnym mecha-
nizmie działania przeciwciał przeciwko receptorowi PD-1 
lub ligandowi PD-L1 wątpliwości budzą różnice w meto-
dologii oznaczenia i określenie optymalnego poziomu 
ekspresji PD-L1 jako dobrego czynnika predykcyjnego. 
Niemniej zgodnie z obecną wiedzą nie ma innych, lep-
szych i zwalidowanych czynników predykcyjnych dla tej 
grupy leków stosowanych w NDRP. 
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