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Immunoterapia raka niedrobnokomórkowego za pomo-
cą leków wpływających na układ receptora programowa-
nej śmierci komórki typu 1 (PD-1/PD-L1) związana jest  
z istotnym wydłużeniem czasu całkowitego przeżycia 
oraz, w mniejszym stopniu, z wydłużeniem czasu wolne-
go od progresji. Skuteczność tej grupy leków została po-
twierdzona w różnych scenariuszach klinicznych. Wzrost 
skuteczności i poprawa kosztowej efektywności immu-
noterapii wymagają wyselekcjonowania odpowiedniej 
grupy pacjentów, która ma szansę odnieść największe 
korzyści z leczenia. 

Powszechne użycie biomarkerów w procesie kwalifi-
kacji chorych do terapii ukierunkowanej molekularnie  
w przypadku wykrycia jednej z mutacji pnia – mutacji 
genu naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal 
growth factor receptor, EGFR) czy rearanżacji genu ana-
plastycznej kinazy chłoniaka (ang. anaplastic lymphoma 
kinase, ALK), których oznaczenie przy wystarczająco czu-
łej i dobrze zastosowanej metodzie pozwala z wysokim 
prawdopodobieństwem przewidywać skuteczność pla-
nowanego leczenia – sprawiło, że również przy kwalifi-
kacji do immunoterapii od biomarkerów oczekuje się 
skuteczności istotnie większej od dotychczasowej.

Istnieje jednak zasadnicza różnica między stwier-
dzeniem mutacji genu EGFR a oznaczeniem ekspresji 
PD-L1: pierwszy wynik odpowiada na pytanie kliniczne  
w sposób binarny, drugi zaś stanowi pewne kontinuum, 
a stopień nasilenia ekspresji wiąże się potencjalnie ze 
skutecznością kliniczną. Sprawa jest więc niestety dużo 
bardziej skomplikowana. 

Immunogenność i ucieczka immunologiczna 
komórek nowotworowych 
W centrum procesu kancerogenezy znajduje się po-
wstawanie mutacji niesynonimicznych, których nagro- 

Czy TMB ma szansę zastąpić ekspresję PD-L1 
przy kwalifikacji chorych do immunoterapii 
raka niedrobnokomórkowego?

madzenie różni się zarówno między poszczególnymi ty-
pami nowotworu, jak i między poszczególnymi klonami 
jednego guza. Raki niedrobnokomórkowe uważane są 
za nowotwory o jednym z największych (po czernia-
ku) nagromadzeń wspomnianych mutacji, a typowym 
czynnikiem uznawanym za sprawczy jest dym tytonio-
wy. Część zmienionych nukleotydów w obszarach ko-
dujących (eksonach) ulega transkrypcji i translacji do 
peptydów nazywanych neoantygenami. Nie wszystkie 
mutacje w genomie skutkują powstawaniem neoanty-
genów, gdyż część mutacji nie ma wpływu na łańcuch 
aminokwasów – bądź powstają mutacje nonsensowne, 
nieprowadzące do syntezy białka. 

Aby układ odpornościowy mógł wykryć neoantygeny, 
muszą one zostać w odpowiedni sposób zaprezentowa-
ne na powierzchni komórki nowotworowej za pomocą 
cząsteczek MHC klasy I, których prawidłowa ekspresja za-
leży z kolei od genów JAK1, JAK2, B2M, STK1 – ich mutacje 
są jednymi z mechanizmów ucieczki immunologicznej. 
Komórka nowotworowa powinna prawidłowo wywołać 
reakcję zapalną, ale co istotne, kolejnymi z możliwych 
mechanizmów ucieczki immunologicznej będzie nie tyl-
ko zmniejszenie prezentacji neoantygenów, ale również 
hamowanie reakcji układu odpornościowego, przykłado-
wo przez zmianę środowiska cytokinowego okolicy guza. 
Kluczową rolę w ucieczce odgrywają ponadto punkty 
kontroli immunologicznej, do których należy nadmier-
na ekspresja białka PD-L1 na powierzchni komórek no-
wotworowych. Trzeba tu zaznaczyć, iż ekspresja PD-L1 
nie jest wprost stymulowana przez zapalne środowisko 
wokół guza. Udowodniono bowiem, że białko PD-L1 
może być syntezowane także przez nowotwory zimne,  
w których nacieku zapalnego w ogóle się nie stwierdza, 
a rola ekspresji PD-L1 pozostaje w tych przypadkach nie-
wyjaśniona. Również obecność bogatej ekspresji PD-L1 
w zapalnym środowisku nie gwarantuje, że właśnie ten 
mechanizm supresji komórek układu odpornościowego 
jest pierwszoplanowy. Istnieją inne układy regulatorowe, 
które mogą prowadzić do podobnego efektu jak układ 
receptora PD-1 – wśród licznych punktów kontroli im-
munologicznej warto wymienić IDO1, LAG3, TIM3 i OX40. 
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Warunki skuteczności immunoterapii
Aby leki i terapie immunokompetentne mogły działać, 
niezbędne jest spełnienie kilku warunków równocześnie. 
Są to: mutacje w obszarach kodujących prawidłowo pre-
zentowane na powierzchni komórek nowotworowych 
(neoantygeny), odpowiedni naciek zapalny, składający 
się z komórek T i komórek prezentujących antygen (pro-
zapalne środowisko – guzy ciepłe i gorące), oraz ekspre-
sja PD-L1 i szlaku PD-1/PD-L1 jako główny mechanizm 
supresji komórek T. 

Powyżej opisano wielostopniowy mechanizm; ak-
tualnie badany jest jego ostatni etap – ekspresja białka 
PD-L1, oceniana często tylko we fragmencie guza no-
wotworowego. Natomiast inny wskaźnik, coraz wyraź-
niej obecny w praktyce klinicznej – tumor mutational 
burden (obciążenie nowotworu mutacjami, TMB) – od-
zwierciedla najwcześniejszy z etapów przedstawionego 
mechanizmu. Wątpliwości nie powinno więc budzić,  
że ani ekspresja PD-L1, ani TMB nie stanowią idealnych 
biomarkerów – nie odzwierciedlają bowiem całego 
skomplikowanego mechanizmu ucieczki immunologicz-
nej i nie potwierdzają jednoznacznie istnienia punktu 
uchwytu dla planowanej terapii. 

Oznaczanie PDL1 i TMB w praktyce klinicznej
Przy oznaczaniu PD-L1 korzysta się z przeciwciał immuno-
histochemicznych i zestawów detekcji zachodzącej 
reakcji barwnej. W poszczególnych badaniach klinicz-
nych używano różnych przeciwciał o różnym potencjale 
wiązania się z nowotworem. O ile stosowane obecnie 
przeciwciała 22C3 i SP263 dają porównywalne wyniki, 
o tyle ekspresja SP142 pojawia się w mniejszej liczbie 
komórek nowotworowych, natomiast reakcja z prze-
ciwciałem 73-10 – w wyraźnie większej. Poza aspektami 
technicznymi trzeba pamiętać, że ekspresja PD-L1 może 
się różnić w zależności od fragmentu guza, jak również 
zmieniać się w czasie, wobec czego wynik jednego ozna-
czenia nie pozwala wnioskować o przyszłym statusie  
PD-L1. Ustalone arbitralnie punkty odcięcia, definiowane 
jako wysoka ekspresja PD-L1 (przykładowo wynik odset-
kowy guza – ang. tumor proportion score, TPS – powyżej 
50%), nie stanowią granicy, po której przekroczeniu mamy 
do czynienia z wyraźną korzyścią kliniczną z zastosowa-
nia immunoterapii. Ustalenie punktów odcięcia to tylko 
praktyczna konieczność podczas planowania badania 
klinicznego. Prawdziwa korzyść z immunoterapii może 
rosnąć (w sposób nieliniowy) wraz z ekspresją PD-L1,  
bez górnej granicy dla tej zależności. 

Oznaczenie TMB polega na określeniu liczby nie-
synonimicznych mutacji w komórkach nowotworu.  
Może obejmować cały eksom (wszystkie kodujące 
fragmenty genomu) albo tylko wybrane fragmenty.  

W metodzie sekwencjonowania całego eksomu (ang. 
whole exome sequencing, WES) zlicza się stwierdzone 
mutacje w porównaniu z komórką somatyczną, ale ta 
metoda nie jest powszechnie używana. Została wyparta 
przez sekwencjonowanie następnej generacji (ang. next 
generation sequencing, NGS) – metodę, która bada kodują-
ce fragmenty wybranych genów. Dziś komercyjnie używa 
się panelu 486 genów wykonywanego testem F1CDx fir-
my Foundation Medicine. Wynik oznaczenia metodą NGS 
prezentowany jest jako liczba stwierdzonych mutacji na 
milion par zasad (Mb). Warto zaznaczyć, że zarówno WES, 
jak i NGS wymagają dodatkowego oprogramowania kom-
puterowego, by oddzielić mutacje istotne klinicznie od 
pozostałych. Z oznaczaniem TMB wiąże się podstawowy 
problem, tak jak w przypadku oznaczania ekspresji PD-L1 
– uzyskiwane wyniki stanowią kontinuum wartości i nie 
sposób jednoznacznie ocenić, gdzie znajduje się klinicz-
nie istotna granica. W różnych scenariuszach klinicznych  
i w zależności od stosowanych testów jako granicę wy-
sokiego TMB przyjmowano 10, 16 lub 20 mutacji/Mb. 

PDL1 czy TMB przy kwalifikacji  
do immunoterapii?
Jak już podkreślono, PD-L1 i TMB opisują niepokrywają-
ce się ze sobą punkty i dostarczają jedynie częściowych 
informacji o statusie immunologicznym nowotworu. 
Warto podkreślić, że populacje wykazujące wysoką eks-
presję PD-L1 i wysoki TMB tylko częściowo się pokrywa-
ją. W badaniach klinicznych wybór wysokiego punktu 
odcięcia dla PD-L1 wiązał się z istotnym wpływem na 
punkt końcowy w przypadku użycia przeciwciał mono-
klonalnych anty-PD-1 (przykładowo pembrolizumab  
w porównaniu z chemioterapią w badaniach KEY-
NOTE-024 i KEYNOTE-042). Z kolei największą sku-
teczność wykorzystania TMB wykazano w badaniach  
z użyciem kombinacji lekowych (przykładowo połą-
czenie niwolumabu z ipilimumabem w porównaniu  
z chemioterapią w badaniu CheckMate 227). 

Uznać należy, że ekspresja PD-L1 jest lepszym czyn-
nikiem predykcyjnym skuteczności konkretnego leku, 
TMB zaś może pokazywać ogólną wrażliwość na leki 
immuno kompetentne. Wydaje się, iż ocena kilku elemen-
tów opisanego mechanizmu ucieczki immunologicznej – 
łącze nie TMB lub PD-L1 z oceną nacieku zapalnego  
w celu poprawy skuteczności albo łączenie TMB i PD-L1 
w celu zidentyfikowania populacji o niskiej liczbie mu-
tacji i niskiej ekspresji PD-L1, by wskazać grupę, która 
nie ma szans na korzyści z immunoterapii – stanie się  
w przewidywalnej przyszłości nowym standardem. TMB 
oznaczany metodą NGS będzie w najbliższym czasie wy-
magać standaryzacji, tak jak stało się w przypadku różnych 
przeciwciał służących do oceny ekspresji PD-L1. 
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