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W 2018 roku Europejska Agencja Leków (European Medi-
cines Agency, EMA) poszerzyła rejestrację wskazań do sto-
sowania w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca 
inhibitorów punktów kontroli immunologicznej działają-
cych na szlak przekaźnikowy PD-1 : PD-L1 (PD-1 – receptor 
programowanej śmierci komórki typu 1, PD- L1 – ligand 
receptora programowanej śmierci komórki). Nowe reje-
stracje udowadniają kluczową, jak się wydaje z perspek-
tywy ostatnich lat, tezę o słuszności terapii skojarzonej.
Łączenie immunoterapii z chemioterapią, napromienia-
niem, lekami antyangiogennymi czy wreszcie łączenie 
cząsteczek działających w kilku miejscach szlaku aktywacji 
i supresji układu odpornościowego zapewniają wyraźnie 
lepszą skuteczność kliniczną. 

Immunoterapia w połączeniu 
z chemioterapią i lekami antyangiogennymi
W modelu teoretycznym chemioterapia istotnie zwiększa 
przeciwnowotworową odpowiedź układu odpornościo-
wego. Dzieje się to za sprawą poprawy penetracji efek-
torowych komórek T w środowisku guza i zwiększenia 
ich skuteczności, przede wszystkim poprzez promo-
wanie dojrzewania komórek dendrytycznych i wzrost 
efektywności prezentacji antygenów nowotworowych. 
Równocześnie w większym stopniu eliminowane są dzia-
łające immunosupresyjnie komórki regulatorowe T czy 
makrofagi M2. 

Badanie KEYNOTE-021 Cohort G jako pierwsze udo-
wodniło korzystny wpływ dodania pembrolizumabu 
do chemioterapii skojarzonej karboplatyną z  peme-
treksedem na twarde punkty końcowe – czas wolny od 
progresji (ang. progression-free survival, PFS) i czas całko-
witego przeżycia (ang. overall survival, OS). Dołączenie 
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pembrolizumabu w populacji chorych na raka niepłasko-
nabłonkowego, bez względu na status ekspresji PD-L1, 
wpływało na poprawę odsetka obiektywnych odpowiedzi 
(ang. objective response rate, ORR) o ponad 26%, co skut-
kowało wydłużeniem mediany PFS do 24 miesięcy w po-
równaniu z 9,3 miesiąca w ramieniu samej chemioterapii. 
Badanie dopuszczało zastosowanie pembrolizumabu po 
progresji w grupie osób leczonych samą chemioterapią 
(cross over). W tej grupie również uzyskano istotną reduk-
cję ryzyka zgonu. Współczynnik ryzyka (hazardu, HR) prze-
życia całkowitego wyniósł 0,32 i był istotny statystycznie.

Efektem powyższego badania było badanie trzeciej 
fazy KEYNOTE-189, które w dużej populacji 616 chorych 
miało potwierdzić słuszność dokonanych obserwacji. Cho-
rzy z rakiem niedrobnokomórkowym bez mutacji aktywu-
jącej EGFR, bez rearanżacji genu ALK i bez wcześniejszej 
terapii systemowej byli randomizowani 2 : 1. Otrzymywali 
chemioterapię opartą na pochodnej platyny i pemetrek-
sedzie wraz z pembrolizumabem albo z placebo (przez 
maksymalnie 4 kursy), a następnie – leczenie podtrzymu-
jące pemetreksedem z pembrolizumabem albo z placebo. 
W badaniu uczestniczyli wszyscy pacjenci, niezależnie od 
ekspresji PD-L1 (ok. 30% chorych miało stwierdzoną silną 
ekspresję PD-L1). Badanie udowodniło istotne wydłużenie 
czasu całkowitego przeżycia, HR = 0,49, w grupie pem-
brolizumabu mediana czasu całkowitego przeżycia nie 
została wciąż osiągnięta. Blisko dwukrotnie wydłużył się 
czas wolny od progresji w grupie pembrolizumabu – do 
8,8 miesiąca w porównaniu z 4,9 miesiąca. Co ważne, 
pozytywny wpływ na OS obserwowano również w grupie 
pacjentów bez ekspresji PD-L1. 

Siostrzane do badania KEYNOTE-189 było badanie 
IMpower132, przedstawione na zjeździe WCLC (World 
Conference on Lung Cancer) w Toronto (2018). 578 pa-
cjentów, niezależnie od statusu ekspresji PD-L1 (50% 
chorych miało stwierdzoną silną ekspresję), było rando-
mizowanych 1 : 1 do leczenia chemioterapią opartą na 
pochodnej platyny z pemetreksedem z dodatkiem atezo-
lizumabu lub bez, a następnie stosowano leczenie pod-
trzymujące pemetreksedem, odpowiednio w połączeniu 
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z atezolizumabem albo w monoterapii. Atezolizumab 
wpłynął na poprawę ORR o 15%, co przełożyło się na wy-
dłużenie PFS o ponad 2 miesiące w ramieniu z dodatkiem 
atezolizumabu (z 5,2 do 7,6 miesięcy). Choć numerycz-
nie atezolizumab wydłużał również czas całkowitego 
przeżycia w całej badanej populacji (odpowiednio 18,1 
i 13,6 miesiąca), HR wyniósł 0,81, a różnica ta nie uzyskała 
istotności statystycznej. Warto też zwrócić uwagę na 
analizę podgrup PFS w zależności od ekspresji PD-L1. 
Mediana PFS dla ramienia leczonego chemioterapią 
z atezolizumabem okazała się najdłuższa w podgrupie 
z wysoką ekspresją PD-L1 (10,8 miesiąca). Paradoksalnie 
jednak mediana PFS była znacząco krótsza w podgrupie 
z niską ekspresją PD-L1, jeśli porównać ją z medianą PFS 
w podgrupie bez stwierdzonej ekspresji PD-L1 (odpo-
wiednio 6,2 i 8,5 miesiąca). Wyniki badania IMpower132 
nasuwają więc pytanie, czy PD-L1 jest najlepszym z do-
stępnych biomarkerów – a może wynik, który czasami 
otrzymujemy z małej ilości materiału biopsyjnego, nie 
jest reprezentatywny dla całej masy nowotworu? Wątpli-
wość ta powinna się pojawiać przy kwalifikacji chorych 
do mono terapii inhibitorami PD-1:PD-L1, szczególnie 
w drugiej linii leczenia, ale szczegółowa analiza zasygna-
lizowanego problemu wykracza poza ramy niniejszego 
opracowania. 

Na ubiegłorocznym zjeździe ESMO (European Socie-
ty for Medical Oncology) w Monachium zaprezentowa-
no randomizowane badanie trzeciej fazy IMpower130, 
w którym dotychczas nieleczonych chorych z niedrobno-
komórkowym rakiem płuca o histologii niepłaskonabłon-
kowej randomizowano 2 : 1 do leczenia karboplatyną 
z nab-paklitakselem z dodatkiem atezolizumabu lub bez 
dodatku atezolizumabu. Wyniki były pozytywne pod 
względem zarówno PFS, jak i OS w populacji „dzikiej”, 
czyli u chorych bez mutacji w genach EGFR i ALK. W gru-
pie z dodatkiem atezolizumabu mediana PFS wyniosła 
7,0 miesięcy, a w grupie bez dodatku atezolizumabu – 
5,5 miesiąca. Mediany OS to odpowiednio 18,6 i 13,9 mie-
siąca. Z omawianego badania płyną inne, może nawet 
ciekawsze, wnioski: w analizie podgrup bardzo wyraźnie 
zaznacza się populacja chorych z przerzutami w wątro-
bie, co najmniej równie trudna do leczenia jak pacjen-
ci z przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym 
(OUN) – w tej specyficznej grupie dodatek atezolizu-
mabu do chemioterapii nie wpływał na czas przeżycia. 
W następnych latach należy się spodziewać odkryć, które 
lepiej opiszą chorobę z zajęciem wątroby. Drugi ważny 
wniosek z badania IMpower130 dotyczy PFS i OS wśród 
chorych z mutacją EGFR i ALK. Chorzy ci nie odnosili żadnej 
statystycznie istotnej korzyści z dodania atezolizumabu 

do chemioterapii, co potwierdza dość liczne wcześniejsze 
obserwacje wska zujące na brak wyższości immunoterapii 
nad doce takselem w leczeniu kolejnych linii w przypadku 
tej szczególnej populacji pacjentów. 

Badanie trzeciej fazy IMpower150, którego wyniki 
ogłoszono w 2018 roku na kongresach AACR (American 
Association for Cancer Research) i ASCO (American So-
ciety of Clinical Oncology), weryfikowało bardzo ważną 
hipotezę o istotnej roli leków wpływających na szlak 
receptora VEGF w poprawie dostępności środowiska 
nowotworu dla komórek układu odpornościowego, co 
mogłoby znacznie podnosić skuteczność leków immu-
nokompetentnych. Pacjenci z rakiem o histologii niepła-
skonabłonkowej byli randomizowani równomiernie do 
jednego z trzech ramion: grupy leczonej chemioterapią 
karboplatyną z paklitakselem z dodatkiem atezolizu-
mabu, grupy leczonej chemioterapią z dodatkiem ate-
zolizumabu i bewacyzumabu oraz do grupy leczonej 
chemioterapią z bewacyzumabem, stanowiącej w kon-
strukcji badania złoty standard i komparator. Po leczeniu 
indukcyjnym istniała możliwość leczenia podtrzymu-
jącego – odpowiednio atezolizumabem, atezolizuma-
bem z bewacyzumabem lub samym bewacyzumabem 
w ostatnim z ramion. Stopień ekspresji PD-L1 nie był 
kryterium kwalifikacji do badania. Pacjenci z silną eks-
presją PD-L1 stanowili 17–19% chorych, a ci z mutacją 
EGFR bądź rearanżacją ALK – łącznie 12–16%. W popu-
lacji „dzikiej” dodatek atezolizumabu do chemioterapii 
z bewacyzumabem skutkował istotnym statystycznie 
wydłużeniem PFS – o 1,5 miesiąca (mediany PFS od-
powiednio 8,3 i 6,8 miesiąca). Obserwowano również 
wydłużenie mediany OS, która w grupie z atezolizuma-
bem wyniosła 19,8 miesiąca, a w grupie chemioterapii 
– 14,9 miesiąca (HR = 0,77). Gdy porównać przeżycie 
w populacji chorych leczonych atezolizumabem z che-
mioterapią oraz przeżycie pacjentów leczonych che-
mioterapią z bewacyzumabem, różnica median wynosi 
4,7 miesiąca na korzyść atezolizumabu. Badanie IMpo-
wer150 udowadnia też złe rokowanie w  przypadku 
chorych z przerzutami w wątrobie, których mediana 
OS przy leczeniu chemioterapią z  atezolizumabem 
wyniosła zaledwie 7,0 miesięcy. Widać jednak wyraźny 
trend wydłużania czasu przeżycia: w populacji leczonej 
chemioterapią z bewacyzumabem osiąga on media-
nę 9,1 miesiąca, a w przypadku leczenia skojarzonego 
chemioterapią, bewacyzumabem i atezolizumabem – 
13,2 miesiąca. IMpower150 jest także pierwszym, jak się 
wydaje, pozytywnym badaniem w populacji chorych 
z mutacją EGFR i rearanżacją ALK, w którym kombinacja 
chemioterapii, bewacyzumabu i atezolizumabu okazała 
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się istotnie skuteczniejsza w porównaniu z dotychcza-
sowym standardem (HR = 0,54). 

Również w przypadku raków o histologii płaskona-
błonkowej rok 2018 obfitował w  ważne doniesienia. 
Na zjeździe ASCO ogłoszono wyniki IMpower131, opu-
blikowano też rezultaty badania KEYNOTE-407. W obu 
badaniach sprawdzano wpływ dodania do schematu 
chemioterapii karboplatyny z paklitakselem lub nab- 
-paklitakselem inhibitora punktu kontroli immunologicz-
nej, odpowiednio atezolizumabu i pembrolizumabu. Ba-
danie IMpower131 nie wykazało istotnego wpływu na OS, 
w KEYNOTE-407 udało się osiągnąć oba punkty końcowe 
(OS i PFS). Warto jednak zaznaczyć, że w badaniu z pem-
brolizumabem odsetek pacjentów z wysoką ekspresją 
PD-L1 był wyraźnie większy (przekraczał 30%). 

Co ważne, w żadnym z cytowanych badań toksyczność 
immunoterapii połączonej z chemioterapią nie była istot-
nie większa od toksyczności samej chemioterapii. Ciężkie 
działania niepożądane występowały średnio u 60% le-
czonych pacjentów. 

Immunoterapia a radioterapia
W 2017 roku opublikowano wyniki badania PACIFIC, ran-
domizowanego badania trzeciej fazy kontrolowanego 
placebo, które sprawdzało skuteczność durwalumabu 
jako leczenia konsolidującego po chemioradioterapii 
z założeniem radykalnym u pacjentów z rakiem nie-
drobnokomórkowym w III stopniu zaawansowania. Do 
potencjalnie pozytywnych skutków łączenia chemiote-
rapii z immunoterapią, omówionych poprzednio, nale-
ży w przypadku tego schematu postępowania dodać 
wpływ radioterapii na układ odpornościowy – uwalnianie 
znacznych ilości antygenów nowotworowych i stymula-
cję układu odpornościowego, które mogą się przejawiać 
chociażby w opisywanym efekcie abskopalnym napro-
mieniania. Durwalumab podawany co 2 tygodnie po 
chemioradioterapii w istotny sposób zmniejszył ryzyko 
powstania przerzutów odległych bądź śmierci (HR od-
powiednio 0,53 i 0,68), a mediana czasu do wykrycia 
przerzutów odległych wyniosła 28,3 miesiąca dla dur-
walumabu i 16,2 miesiąca dla placebo. W ogłoszonej na 
ubiegłorocznym zjeździe WCLC dodatkowej analizie czas 
wolny od progresji choroby był istotnie wydłużony: dla 
durwalumabu – 17,2 miesiąca, a dla placebo – 5,6 miesią-
ca (aż 11,6 miesiąca różnicy!). Zgodnie z analizą post hoc 
korzyści nie odnosili pacjenci bez stwierdzonej ekspresji 
PD-L1. Leczenie durwalumabem nie wiązało się ze zna-
miennie zwiększoną toksycznością, nie odnotowano też 
istotnie większego odsetka zgonów czy dyskontynuacji 
w porównaniu z placebo. 

Immunoterapia w raku drobnokomórkowym 
Od wielu lat standardem w leczeniu rozsianego raka 
drobnokomórkowego pozostaje chemioterapia oparta 
na pochodnej platyny (preferowana cisplatyna) z eto-
pozydem. Pewną skuteczność immunoterapii w raku 
drobnokomórkowym wykazał niwolumab, co skutko-
wało jego rejestracją w trzeciej linii leczenia. Najważ-
niejszym, jak się wydaje, doniesieniem ze zjazdu WCLC 
w Toronto we wrześniu 2018 roku były wyniki badania 
IMpower133. W tym randomizowanym badaniu trzeciej 
fazy pacjentów z postacią rozsianą raka drobnokomórko-
wego, bez wcześniejszej terapii (z dopuszczalnymi bez-
objawowymi przerzutami w OUN, ale wyłącznie w stanie 
sprawności 0–1 w skali ECOG), randomizowano 1 : 1 do 
leczenia karbo platyną z etopozydem, z atezolizumabem 
lub z placebo. Leczenie kontynuowano do 4 cykli, a na-
stępnie podawano podtrzymująco atezolizumab bądź 
placebo. Co ważne, aż 36% pacjentów miało stwierdzone 
nowotworowe zajęcie wątroby. Dodanie atezolizumabu 
do chemioterapii wpłynęło na istotne wydłużenie czasu 
całkowitego przeżycia – mediany OS wyniosły odpo-
wiednio 12,3 i 10,3 miesiąca, co skutkowało ponad 13% 
większym przeżyciem rocznym w grupie karboplatyny 
z dodatkiem atezolizumabu (HR = 0,70, różnice istotne 
statystycznie). Atezolizumab wydłużał także czas wolny 
od progresji (HR dla PFS = 0,77). Co ciekawe, dodanie 
atezolizumabu do chemioterapii nie wiązało się z popra-
wą ORR. Z analizy podgrup wynika z kolei, że korzyści 
z dołączenia atezolizumabu do chemioterapii nie odnosili 
pacjenci z przerzutami w OUN. Stosowanie atezolizu-
mabu wraz z chemioterapią wiązało się z nieznacznym 
wzrostem odsetka działań niepożądanych, również tych 
prowadzących do dyskontynuacji leczenia. 

Aktualne rejestracje w Europie i najbliższe 
perspektywy
Obecnie najszerszą rejestrację do stosowania w Unii Eu-
ropejskiej w raku niedrobnokomórkowym ma pembro-
lizumab. Wskazania rejestracyjne obejmują: 
• leczenie pierwszej linii u  chorych w  IV stopniu za-

awansowania choroby, ze stwierdzoną ekspresją 
PD-L1 na co najmniej 50% komórek nowotworo-
wych (≥ 50%), bez obecności mutacji aktywującej 
w genie EGFR lub rearanżacji w genie ALK,

• leczenie w pierwszej linii w skojarzeniu z chemiote-
rapią opartą na pochodnej platyny i pemetreksedzie, 
bez względu na stopień ekspresji PD-L1, u chorych 
na przerzutowego niepłaskonabłonkowego raka, 
bez obecności mutacji aktywującej w genie EGFR lub 
rearanżacji w genie ALK,
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• leczenie drugiej i kolejnych linii chorych na miejsco-
wo zaawansowanego lub przerzutowego raka nie-
drobnokomórkowego z ekspresją PD-L1 na ≥ 1% ko-
mórek raka, po co najmniej jednej wcześniejszej linii 
chemioterapii, u pacjentów ze stwierdzoną mutacją 
aktywującą w  genie EGFR lub rearanżacją w  genie 
ALK po leczeniu celowanym, 

• w  skojarzeniu z  karboplatyną oraz paklitakselem/
nab-paklitakselem w pierwszej linii leczenia chorych 
z rozsianym rakiem płaskonabłonkowym. 

Ryc. 1. Leki immunokompetentne w leczeniu 
niedrobnokomórkowego raka płuca – aktualne 
rejestracje w Unii Europejskiej a refundacja w Polsce. 
Stan na 1 maja 2019 roku

Terapia pembrolizumabem w pierwszej linii wymaga wy-
kluczenia mutacji EGFR i ALK w grupie chorych z rozpo-
znanym rakiem gruczołowym, o immunofenotypie raka 
gruczołowego lub w rakach typu NOS (ang. not otherwi-
se-specified). Stosowanie pembrolizumabu w kolejnych 
liniach – wcześniejszego leczenia TKI (ang. tyrosine kinase 
inhibitor, inhibitor kinazy tyrozynowej).

Atezolizumab i niwolumab są aktualnie zarejestro-
wane w leczeniu drugiej i kolejnych linii raka niedrob-
nokomórkowego, bez konieczności oznaczania ekspresji 
PD-L1. Niwolumab przeznaczony jest do leczenia chorych 
z zaawansowanym miejscowo lub uogólnionym rakiem 
płaskonabłonkowym, natomiast atezolizumab do terapii 
pacjentów z rozpoznanym rakiem płasko- i niepłaskona-
błonkowym.

Durwalumab z kolei zarejestrowany jest do stosowa-
nia w 12-miesięcznym leczeniu uzupełniającym (kon-
solidującym) u chorych z nowotworem w stadium IIIA 
i IIIB po leczeniu chemioradioterapią (sekwencyjną bądź 
skojarzoną) w dawkach radykalnych, przy stwierdzonej 
co najmniej słabej ekspresji PD-L1 (≥ 1%). 

Podsumowanie aktualnych rejestracji EMA i wskazania 
objęte refundacją w Polsce na dzień 1 maja 2019 roku 
przedstawiono na ryc. 1. 

W najbliższych tygodniach dojdzie również do posze-
rzenia rejestracji atezolizumabu o leczenie skojarzone raka 
niepłaskonabłonkowego w skojarzeniu z karboplatyną, 
paklitakselem i bewacyzumabem, które uzyskało pozy-
tywną rekomendację EMA. 

Mimo że przybywa niezwykle obiecujących doniesień 
naukowych, stosowanie inhibitorów punktów kontroli im-
munologicznej nadal wiąże się z wieloma niewiadomymi. 

Durvalumab:
• 12-miesięczne leczenie uzupełniające 

u chorych z NDRP CS IIIA–IIIB leczonych 
chemioradioterapią w dawkach 
radykalnych (54–66 Gy/t) bez progresji 
w trakcie leczenia, PD-L1 > 1%.

Pembrolizumab:
• leczenie 1L u chorych z NDRP CS IV  

PD-L1 ≥ 50%, EGFR WT, ALKmut(-),
• leczenie 2L i kolejnych u chorych z NDRP CS 

III–IV PD-L1 > 1% po leczeniu chth i leczeniu 
TKI w przypadku mut. EGFR lub ALK,

• leczenie 1L u chorych 
z niepłaskonabłokowym NDPR CS IV 
w skojarzeniu z pemetreksedem i pochodną 
platyny, EGFR WT, ALK mut(-),

• leczenie 1L u chorych z rozsianym rakiem 
płaskonabłonkowym w skojarzeniu 
z karboplatyną oraz paklitakselem/ 
nab-paklitakselem.

Atezolizumab:
• leczenie 2L i kolejnych u chorych z NDRP 

CS III–IV po leczeniu chth i leczeniu TKI 
w przypadku mut. EGFR lub ALK.

Nivolumab:
• leczenie 2L i kolejnych u chorych z NDRP* 

CS III-IV po leczeniu chth. 

* Histologia płaskonabłonkowa
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