
Sytuacja Pacjenta
z nowotworem płuca
Aktualne wyzwania
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Szanowni Państwo, 

W imieniu Fundacji Wygrajmy Zdrowie oraz Instytutu Człowieka Świadomego 

przedstawiamy najnowszy raport prezentujący aktualne wyzwania 

w diagnostyce i leczeniu raka płuca w Polsce.

Dokument został przygotowany we współpracy z przedstawicielami środowiska 

pacjentów onkologicznych, ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia oraz auto-

rytetami medycznymi.

 

Ostatnie 2 lata obfitowały w wiele pozytywnych rozwiązań w zakresie opieki 

nad chorymi na raka płuca, m.in. w zakresie diagnostyki molekularnej, refundacji 

nowych terapii czy prac nad „Lung Cancer Unit”. Jednocześnie skuteczne lecze-

nie nowotworów płuca nadal pozostaje największym wyzwaniem w onkologii 

– pięcioletnie przeżycia uzyskuje się jedynie u 15% chorych. Niezadowalające 

wyniki są związane z późnym rozpoznaniem, skomplikowaną i zawiłą ścieżką 

pacjenta, ograniczeniami w dostępie do badań molekularnych i leczenia zgod-

nego ze standardami.

W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo aktualne dane epidemiologiczne, 

podsumowanie zmian w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorych 

na raka płuca w ciągu ostatnich 2 lat oraz kluczowe rekomendacje zmian 

systemowych i organizacyjnych:

Aktualna analiza odwołuje się do danych i rekomendacji wypracowanych przez zespół 

autorów raportu „Poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca. 

Rekomendacje zmian” w 2017 roku, w składzie: prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, 

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Klinika Nowotworów Płuca 

i Klatki Piersiowej, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, Katedra i Klinika Pneumonologii, 

Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau, 

Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, Jerzy Gryglewicz, ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, 

Marzena Domańska-Sadynica, ekspert ochrony zdrowia, prezes Fundacji Eksperci dla Zdrowia, 

Beata Ambroziewicz, Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów
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01Rak płuca - rosnące
wyzwanie

Rak płuca jest odpowiedzialny za 15% wszyst-

kich wydatków związanych z nowotworami 

w Europie. Szacuje się, że choroby nowotworo-

we w Europie kosztują około 126 mld EUR (140 

mld USD) rocznie, z czego 52 mld EUR stanowią 

koszty związane z utratą produktywności. 

Wraz z postępem w opiece zdrowotnej wydłuża 

się średnia długość życia, a liczebność i wiek 

populacji rośnie, co powoduje także systema-

tyczny wzrost kosztów. Rak płuca stanowi 

większe obciążenie ekonomiczne (obliczone, 

jako suma kosztów bezpośrednich opieki zdro-

wotnej i koszów pośrednich, takich jak utrata 

produktywności) niż rak piersi, jelita grubego 

i prostaty. Najwyższe obciążenia z powodu raka 

płuca występują w Polsce, natomiast najniższe 

w Szwecji.

nik zachorowalności i chorobowości, podczas 

gdy w Polsce odnotowano najwyższy wskaźnik 

umieralności i najwyższy współczynnik DALY1 . 

Nadal najistotniejszym czynnikiem ryzyka dla 

rozwoju raka płuca, jak również wielu rodzajów 

innych nowotworów, jest palenie tytoniu. Odpo-

wiada ono za około 22% zgonów nowotworo-

wych i 85% zachorowań na raka płuca. Palenie 

tytoniu jest jednym z największych wyzwań 

dla społeczeństw na świecie - szacuje się, 

że na całym świecie wyrobów tytoniowych 

używa obecnie 1,3 miliarda ludzi. W Polsce około 

30 proc. dorosłych pali nałogowo, w tym od kilku 

lat wzrasta odsetek palących kobiet i młodzieży.

Tabela 1. przedstawia szacunkowe dane za 2017 r. 

dotyczące standaryzowanej pod względem 

wieku zapadalności, częstotliwości występowa-

nia i lat życia skorygowanych o niepełnospraw-

ność. Współczynnik zachorowalności jest liczbą 

nowych przypadków raka płuca w danym roku. 

Chorobowość to liczba przypadków raka płuca 

w stosunku do ogólnej liczby ludności danego 

kraju w danym roku. 

Jak wynika z analizy, w Szwecji odnotowano 

najniższy wskaźnik zachorowalności, najniższy 

wskaźnik chorobowości (ex aequo z Rumunią), 

najniższy współczynnik DALY, jak również najniż-

szą śmiertelność. Holandia ma najwyższy wskaź-

Chociaż większość przypadków raka płuca jest 

konsekwencją palenia tytoniu, to jednak palenie 

nie jest jedyną przyczyną. Innym czynnikiem 

ryzyka jest długoterminowe narażenie na radon, 

które wywołuje efekt synergii z paleniem. 

W Polsce i Hiszpanii nie ma programów kontroli 

radonu. Rak płuca może również rozwinąć się 

w następstwie zanieczyszczenia powietrza - 

wynikającego ze środowiska zewnętrznego 

jak i środowiska pracy. W miarę pogarszania się 

jakości powietrza wzrasta odsetek chorób 

niezakaźnych, w tym raka płuca. Zanieczyszcze-

nie powietrza jest czwartym, co do wielkości 

śmiertelnym zagrożeniem dla zdrowia, odpowie-

dzialnym za jeden na dziesięć zgonów.01
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Źródło: Report, „Breathing in new era”,

The Economist, 2019

         Kraj

Austria

Belgia

Finlandia

Francja

Holandia

Norwegia

Polska

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Wlk.Brytania

Europa

ogółem

Zachorowalność

33

37

25

34

44

30

37

30

33

21

40

33

27

Umieralność

24

32

20

29

36

22

39

30

25

19

30

27

24

wsp. DALY

549

711

402

707

767

467

890

760

568

373

599

628

503

Chorobowość

67

56

47

49

79

66

40

32

67

32

77

54

42

Tabela 1. Epidemiologia porównawcza krajów w fazie 1. Raportu EIU
Kolory czerwony i zielony pokazują odpowiednio najwyższe i najniższe wartości w krajach wsp/100tys.

Source: GLobal Burden of Disease 2017.



prostaty, szpiczaka i raka nerki.

Na szczególna uwagę zasługuje także fakt, 

że finansowanie w Polsce terapii tych 

5 nowotworów wynosi łącznie 1.2 mld PLN, 

w tym finansowanie raka płuca to 159 mln PLN, 

czyli 10 razy mniej. Budżet NFZ przeznaczany 

np. na leczenie rak piersi, to ponad 400 mln 

rocznie. Ponadto, zaledwie 10% pacjentów 

każdego roku z rakiem płuca jest leczonych 

w ramach programu lekowego.

Dopuszczenie do stosowania nowych leków 

w ostatnim czasie poprawiło wyniki leczenia 

paliatywnego, jednak nadal nowotwór płuca 

stanowi jedno z największych wyzwań w dziedzi-

nie onkologii. Zgodnie z prognozami Ministerstwa 

Zdrowia nowotwór złośliwy płuca w 2029 roku 

pozostanie dominującym nowotworem 

pod względem liczby zachorowań.

W Polsce rak płuca jest najczęstszym nowo-

tworem złośliwym i pierwszą przyczyną 

zgonów wśród chorób nowotworowych. Odpo-

wiada za 24% wszystkich zgonów z powodu 

nowotworu w Polsce. Roczna śmiertelność 

w następstwie tej choroby jest jednocześnie 

wyższa niż zachorowalność.

Co roku rozpoznaje się go u około 14 000 

mężczyzn i ponad 7 000 kobiet. Od 2007 roku 

rak płuca pozostaje najczęstszą nowotworową 

przyczyną zgonów nie tylko u mężczyzn, 

ale także u kobiet, wyprzedzając raka piersi. 

Ryzyko zachorowania na raka płuca wzrasta 

wraz z wiekiem: 95–96 proc. przypadków 

występuje u osób po 50. roku życia, a ponad 

połowa – po 65. roku życia.  Od połowy lat 90. 

ubiegłego wieku w większości państw europej-

skich obserwuje się tendencję spadkową, 

jeśli chodzi o zachorowalność na raka płuca 

u mężczyzn – odwrotnie niż w przypadku kobiet. 

Ponadto śmiertelność kobiet z powodu raka 

płuca jest wyższa niż z powodu raka piersi, 

który jest najczęstszym nowotworem u kobiet. 

Pięcioletnie przeżycia uzyskuje się w Polsce 

u zaledwie 15 proc. chorych z rakiem płuca, 

gdyż aż 80 proc. wykrywanych w Polsce 

nowotworów złośliwych płuc jest już tak 

zaawansowanych, że nie nadaje się do opera-

cyjnego leczenia. Do zabiegu operacyjnego 

kwalifikuje się w przybliżeniu 30% chorych, 

ale tylko około 40% z nich przeżywa 5 lat. 

Wyniki leczenia pacjentów niekwalifikujących się 

do zabiegu operacyjnego są dużo gorsze, 

a u około 40% chorych już w momencie ustalenia 

rozpoznania nowotwór jest w takim stadium 

zaawansowania, że jego wyleczenie jest niemoż-

liwe.

Niezadowalające wyniki leczenia są konsekwen-

cją późnego rozpoznawania oraz niedostatecznej 

dostępności leczenia. Obecnie w Europie śmier-

telność z powodu raka płuca jest równa łącznej 

śmiertelności z powodu raka piersi, jelita grubego, 
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Źródło: Raport Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie 2019 „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2017 r.” 

Zachorowalność 
– liczba przypadków

Rak płuca

Pozostałe
nowotwory

Rak piersi 
18,5 tys.

Rak jelita 
grubego 
18 tys.

Rak nerki 
5,2 tys.

Czerniak 
3,8 tys.

Szpiczak 
1,6 tys.

82,5
tys.

21,5
tys.

1Współczynnik DALY określa stan zdrowia danego 

społeczeństwa – obciążenie chorobami, zagrożenia 

wynikające z wieku, płci i miejsca zamieszkania oraz 

czynników ryzyka. Jeden DALY określa dokładnie ubytek 

jednego roku w zdrowiu. Liczone są lata utracone w wyniku 

śmierci lub uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku bądź 

choroby. Wskaźnik okazuje się przydatny także przy 

obserwacji nałogów.

Rak piersi
6,5 tys.

Rak 
płuca Rak nerki

2,5 tys.

Rak jelita
grubego 
12 tys.

Czerniak
1,4 tys.

Szpiczak
1,3 tys.

=

Na raka płuca 
w Polsce  
umiera rocznie 
ponad 23 tysiące 
chorych



02Diagnostyka - podstawa 
wyboru odpowiedniego 
leczenia
Profilaktyka i badania przesiewowe

Temat badań przesiewowych został także ujęty 

w projekcie pierwszego polskiego cancer planu – 

Narodowej Strategii Onkologicznej, która ukie-

runkuje działania w obszarze profilaktyki i lecze-

nia nowotworów.

Główną przyczyną złego rokowania w nowotwo-

rach płuca jest ich późne rozpoznanie, wynikają-

ce z faktu, że objawy pojawiają się często dopie-

ro, gdy masa guza jest bardzo duża lub gdy 

rozwiną się przerzuty odległe. Rak płuca rozwija 

się podstępnie - początkowe objawy raka płuca 

są niespecyficzne i zbieżne z objawami przewle-

kłej choroby obturacyjnej płuc, co znacznie 

utrudnia wczesną diagnozę.

 
Do 2019 roku w Polsce nie wykonywano badań 

przesiewowych w kierunku raka płuca. Regular-

ne badania obrazowe klatki piersiowej (np. 

w ramach badań okresowych w miejscu pracy) 

przyczyniały się co prawda do zwiększania liczby 

nowo rozpoznawanych zachorowań, nie przeło-

żyło się to jednak na zmniejszenie liczby zgonów 

z powodu tej choroby w skali całej populacji.

Od dłuższego czasu prowadzone są badania nad 

wartością badań przesiewowych, czyli badań 

u osób bez występujących objawów. Mają one 

na celu wykrycie raka płuca odpowiednio 

wcześnie, co powinno przełożyć się na lepsze 

wyniki leczenia. Dotychczas podejmowane próby 

- RTG płuc czy badania plwociny, nie przyniosły 

jednak spodziewanego efektu.

Onkolodzy przekonują, że wczesne wykrycie 

nowotworu płuca jest możliwe jedynie przy 

użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej. 

Badanie to jest skuteczniejsze w wykrywaniu 

raka płuca aniżeli RTG klatki piersiowej, gdyż 

pozwala wykryć nawet bardzo małe - niezauwa-

żalne na zdjęciu rentgenowskim - zmiany 

w płucach.

W pierwszym kwartale 2019 r rozpoczęły się 

w Polsce pilotażowe badania przesiewowe 

wczesnego wykrywania raka płuca, wykonywane 

przy użyciu niskodawkowej tomografii kompute-

rowej. Potrwają one trzy lata i zostanie nimi 

objętych 30 tys. palaczy oraz byłych palaczy 

tytoniu w wieku od 50. do 74. roku życia.

Po analizie efektywności tych badań podjęte 

zostaną decyzje o ewentualnym rozszerzeniu ich 

skali w ramach programu profilaktyki raka płuca.02
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Metody diagnostyczne

Kluczem do właściwego i skutecznego leczenia 

raka płuca jest precyzyjne określenie 

tzw. stopnia zaawansowania klinicznego 

choroby nowotworowej. Dlatego konieczne jest 

staranne przeprowadzenie wszystkich badań 

przed podjęciem decyzji o sposobie postępo-

wania. W ocenie zaawansowania lekarze posłu-

gują się tzw. klasyfikacją TNM, która uwzględnia 

wielkość guza, jego lokalizację i rodzaj zajętych 

przez niego tkanek, występowanie przerzutów 

w poszczególnych grupach węzłów chłonnych 

oraz występowanie przerzutów w narządach 

odległych.

W określeniu umiejscowienia guza w płucu 

wykonuje się zdjęcie rentgenowskie, a następnie 

tomografię komputerową klatki piersiowej. 

W ustaleniu zaawansowania regionalnego, czyli 

stwierdzeniu, czy w węzłach chłonnych wystę-

pują przerzuty, poza tomografią komputerową 

często wykorzystuje się pozytonową tomografię 

emisyjną (PET-TK). Badanie to jest również 

najlepszą metodą wykrycia przerzutów odle-

głych. W przypadku szczególnych lokalizacji 

guza płuca lekarz może też zlecić wykonanie 

rezonansu magnetycznego.

Kolejnym elementem diagnostyki jest ustalenie 

budowy histologicznej guza. Fragment guza, 

w zależności od jego umiejscowienia, można 

pobrać podczas bronchoskopii lub wykonując 

biopsję, czyli nakłucie przez ścianę klatki 

piersiowej, zwykle pod kontrolą TK. 

Jeśli za pomocą opisanych metod nie da się 

potwierdzić rozpoznania, czasem konieczne jest 

wykonanie zabiegu operacyjnego, aby w sposób 

ostateczny potwierdzić rozpoznanie raka 

i zaplanować odpowiednie leczenie.

07. 08.
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powinny być wykonane wszystkie markery 

predykcyjne, w tym również ekspresja białka 

PD-L1. U pacjentów z rozpoznanym rakiem 

płaskonabłonkowym wykonuje się tylko predyk-

cyjny test immunohistochemiczny w kierunku 

ekspresji białka PD-L1. Pozostałe badania 

nie są konieczne. 

Lekarz zwykle zleca również inne badania: 

badanie mikroskopowe śliny oraz tomografię 

komputerową jamy brzusznej i mózgu. 

Konieczne jest także określenie typu oraz podty-

pu morfologicznego. Na podstawie materiału 

otrzymanego do badania mikroskopowego 

określa się typ raka, stwierdza czy jest on drob-

nokomórkowy czy nie drobnokomórkowy (NDRP), 

a w przypadku rozpoznania NDRP ustala się, 

czy wykazuje on różnicowanie gruczołowe, 

czy płaskonabłonkowe.

Precyzyjne określenie postaci morfologicznej 

raka wymaga wykonania badań dodatkowych 

z wykorzystaniem znakowanych przeciwciał 

immunohistochemicznych. Najczęściej stosowa-

ne jest przeciwciało TTF-1, którego ekspresja 

wskazuje na różnicowanie gruczołowe raka, lub 

przeciwciało p40 lub p63, wskazujące na immu-

nofenotyp raka płaskonabłonkowego. Gdy 

nie uda się określić postaci morfologicznej raka 

na podstawie cech morfologicznych, a wyniki 

wykonanych reakcji immunohistochemicznych 

są negatywne, nowotwór określa się mianem 

raka niedrobnokomórkowego typu NOS (ang. not 

otherwise specified), czyli bez możliwości ustale-

nia podtypu morfologicznego. Takie postępowa-

nie diagnostyczne jest ściśle związane z możli-

wością doboru odpowiedniej terapii, zależnej 

od podtypu histologicznego oraz profilu moleku-

larnego nowotworu.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce programem 

lekowym leczenia chorych na NDRP, osoby 

z rozpoznanym rakiem gruczołowym, rakiem 

niedrobnokomórkowym z komponentem raka 

gruczołowego, czy też z rakiem niedrobnoko-

mórkowym typu NOS powinny mieć wykonane 

badania w kierunku występowania mutacji 

aktywującej w genie EGFR oraz rearanżacji 

genu ALK i ROS1. Badania te dają możliwość 

indywidualnego doboru leczenia.

U chorych w IV stopniu zaawansowania choroby, 

z innym rozpoznaniem niż rak płaskonabłonkowy, 
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03
Leczenie - aktualne 
wytyczne i wyzwania

Immunoterapię (np. pembrolizumab, niwo-

lumab, atezolizumab) podaje się dożylnie, 

do czasu wystąpienia progresji choroby lub 

nieakceptowalnej toksyczności leczenia. Leki 

są stosowane zgodnie z zapisami rejestracyjnymi 

i kryteriami programów lekowych w pierwszej 

lub drugiej linii leczenia, zależnie od typu histolo-

gicznego nowotworu i ekspresji PD – L1. Stoso-

wanie immunoterapii wiąże się z znacząco 

dłuższym, aniżeli w przypadku zastosowania 

chemioterapii, czasem do wystąpienia progresji 

choroby i czasem przeżycia całkowitego pacjentów, 

a terapia jest zwykle dobrze tolerowana. 

Pomimo utrzymującego się złego rokowania 

u chorych na raka płuca, w ostatnich dekadach 

dokonał się ogromny postęp w leczeniu tego 

nowotworu. Wprowadzono mało inwazyjne 

metody badań przesiewowych w postaci nisko-

dawkowej tomografii komputerowej, umożliwia-

jącej rozpoznanie choroby we wczesnych 

stadiach zaawansowania. Wprowadzenie nowo-

czesnej techniki radioterapii stereotaktycznej 

stworzyło z kolei możliwość leczenia dla chorych 

z małym guzem i przeciwwskazaniami poza 

onkologicznymi do leczenia operacyjnego, 

stwarzając tym samym dużą szansę miejscowe-

go opanowania choroby. W ostatnich latach 

do leczenia raka płuca wprowadzono szereg 

nowych leków ukierunkowanych molekularnie 

oraz immunoterapię.

 

Zastosowanie leków ukierunkowanych mole-

kularnie (np. erlotynib, gefitynib, afatynib, 

kryzotynib, ozymertynib) jest możliwe jedynie 

u chorych z rozpoznaniem gruczolakoraka płuca 

z obecnością określonych mutacji w genach 

EGFR, ALK lub ROS. Wymienione leki stosuje się 

doustnie i podaje do czasu wystąpienia progresji 

choroby lub nieakceptowalnej toksyczności 

leczenia. Chorzy zazwyczaj lepiej tolerują terapię 

ukierunkowaną molekularnie niż chemioterapię, 

korzyść z leczenia odnosi większa liczba pacjen-

tów, a progresja choroby występuje o wiele 

później, niż w przypadku stosowania chemioterapii.03
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Aktualne możliwości leczenia 
nowotworu płuca

Lata 2017-2019 były przełomowe pod kątem 

refundacji terapii w I i II linii leczenia. Chorzy, 

choć w ograniczonym zakresie, zyskali dostęp 

do nowych, skutecznych opcji terapeutycznych. 

U chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórko-

wego raka płuca w stadium miejscowego 

zaawansowania stosuje się chemioterapię 

opartą na cisplatynie w dawce 75–100 mg/m2 

we wlewie w dniu 1 w skojarzeniu najczęściej 

z winorelbiną (30 mg/m2 w dniu 1 i 8) lub 

etopozydem (100–120 mg/m2 w dniu 1, 2 i 3). 

Oba opisane schematy stosuje się co 21 dni, 

w połączeniu (jednoczasowo lub sekwencyjnie) 

z napromienianiem. 

W ostatnim czasie wykazano, że zastosowanie 

leku immunoregulującego - durwalumabu, 

po zakończeniu jednoczasowej radykalnej 

chemioradioterapii znacząco poprawia wyniki 

leczenia. Mediana czasu wolnego od progresji 

choroby u chorych otrzymujących immunotera-

pię wyniosła 16,8 miesiąca, podczas gdy 

u chorych otrzymujących placebo jedynie 

5,6 miesiąca. Lek jest stosowany co 2 tygodnie 

przez 12 miesięcy, po zakończeniu jednoczaso-

wej chemioradioterapii. Niestety obecnie terapia 

ta nie jest refundowana w Polsce.

Chorych z zaawansowanym rakiem płuca, którzy 

nie mogą być poddani radykalnej chemioradio-

terapii, kwalifikuje się jedynie do leczenia 

systemowego - wybór schematu leczenia jest 

uzależniony od typu histiologicznego nowotwo-

ru oraz wyników badań molekularnych i immu-

nohistochemicznych (PD-L1).

1. Chemioterapia 1 linii:

A.  w grupie chorych z utkaniem niepłaskona-

błonkowego raka płuca (rak gruczołowy, rak 

wielkokomórkowy, rak niedrobnokomórkowy 

bez ustalonego typu (ang. Not Otherwize Speci-

fied, NOS) ale z przewagą utkania niepłaskona-

błonkowego rekomendowane jest zastosowanie 

cisplatyny w połączeniu z pemetreksedem,
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2. Chemioterapia II linii:

A.  pemetreksed w monoterapii wyłącznie 

w grupie chorych z utkaniem niepłaskonabłonko-

wego raka płuca (rak gruczołowy, rak wielkoko-

mórkowy, rak niedrobnokomórkowy bez ustalo-

nego typu (ang. Not Otherwize Specified, NOS), 

ale z przewagą utkania niepłaskonabłonkowego,

B.  docetaksel w monoterapii w grupie chorych 

z płaskonabłonkowym rakiem płuca, ale również 

we wszystkich pozostałych typach NDRP.

C.  Od lipca 2018 roku możliwe jest u chorych 

z rakiem gruczołowym płuca stosowanie dwule-

kowego schematu leczenia - docetakselu 

w połączeniu z nintedanibem. Szczególną 

korzyść odnoszą chorzy, u których do progresji 

choroby doszło krótko po zakończeniu chemiote-

rapii I linii.

2.1 Immunoterapia II linii

Od niedawna możliwa jest kwalifikacja chorych, 

u których doszło do progresji choroby po 

chemioterapii wielolekowej opartej na pochod-

nych platyny lub monoterapii do leczenia immu-

noregulującego. W przypadku chorych z rozpo-

znaniem raka płaskonabłonkowego możliwe jest 

stosowanie niwolumabu lub atezolizumabu, 

natomiast w przypadku raka niepłaskonabłonko-

wego płuca jedynie atezolizumabu. Immunote-

rapia jest uzasadniona u chorych w III i IV stopniu 

klinicznego zaawansowania – z wyjątkiem 

przypadków, w których możliwe jest zastosowa-

nie radiochemioterapii, radioterapii lub leczenia 

chirurgicznego. Nie jest konieczne wykonywanie 

badań mających na celu określenie stopnia 

ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych. 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określono 

w zapisach programu lekowego.

Wykazano przewagę immunoterapii nad standar-

dową chemioterapią (docetaksel) - wydłużenie 

czasu przeżycia chorych przy korzystnym profilu 

bezpieczeństwa.

1.1 Immunoterapia I linii

Od 1 maja 2018 roku możliwa jest kwalifikacja 

chorych, którzy wcześniej nie otrzymywali 

leczenia systemowego z powodu zaawansowa-

nego niedrobnokomórkowego raka płuca 

(IV stopień klinicznego zaawansowania) 

do leczenia pembrolizumabem. Warunkiem 

umożliwiającym kwalifikację jest wykazanie 

ekspresji PD-L1 (ligand receptora programowanej 

śmierci typu 1) w 50% lub większym odsetku 

komórek nowotworowych.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określono 

w zapisach programu lekowego.

Wykazano, że zastosowanie pembrolizumabu 

znacząco poprawia rokowanie w tej grupie 

chorych. Mediana czasu przeżycia całkowitego 

w grupie chorych otrzymujących pembrolizumab 

wyniosła 30 miesięcy, podczas gdy w grupie 

chorych otrzymujących chemioterapię 

14,2 miesiąca.

Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa 

Onkologii Klinicznej obejmują również stosowa-

nie schematów skojarzonych z chemioterapii 

i immunoterapii, również u chorych z ekspresją 

PD-L1 poniżej 50%. W Polsce takie postepowa-

nie nie jest refundowane.

3. Inhibitory kinaz tyrozynowych EGFR 

u chorych z mutacją aktywującą EGFR:

A.  w I linii leczenia: erlotynib, gefitynib, afatynib, 

ozymertynib (lek nie jest refundowany w Polsce 

w 1 linii leczenia)

B.  w II i linii leczenia: erlotynib, gefitynib 

i ozymertynib. Stosowanie ozymertynibu jest 

możliwe jedynie u chorych, u których stwierdzo-

no progresję choroby w trakcie leczenia erlotyni-

bem, gefitynibem lub afatynibem i udokumento-

wano obecność mutacji T790M.

4. Inhibitory kinaz tyrozynowych ALK:

A.  w I linii leczenia kryzotynib, alektynib, cerytynib

B.  w II linii leczenia: kryzotynib - po chemioterapii 

wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub 

monoterapii stosowanej z powodu zaawansowa-

nego nowotworu, alektynib - po niepowodzeniu 

terapii kryzotynibem, cerytynib - po niepowodze-

niu terapii innym inhibitorem ALK

C.  w III linii leczenia: kryzotynib (po chemioterapii 

wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub 

monoterapii stosowanej z powodu zaawansowa-

nego nowotworu).

5. Inhibitory kinaz tyrozynowych ROS1

A.  w I linii leczenia kryzotynib,

B.  w II linii leczenia: kryzotynib (po chemioterapii 

wielolekowej z udziałem pochodnych platyny 

lub monoterapii stosowanej z powodu zaawan-

sowanego nowotworu)

C.  w III linii leczenia: kryzotynib (po chemioterapii 

wielolekowej z udziałem pochodnych platyny 

lub monoterapii stosowanej z powodu zaawan-

sowanego nowotworu)

B.  w grupie chorych z płaskonabłonkowym 

rakiem płuca, ale również we wszystkich pozo-

stałych typach NDRP możliwe jest zastosowanie 

schematów PN (cisplatyna z winorelbiną), 

PG (cisplatyna z gemcytabiną), PE (cisplatyna 

z etopozydem), KP (karboplatyna z paklitakselem).
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Schemat leczenia raka płuca w Polsce.
Opracowanie własne.

* Brak refundacji

2 
lin

ia
1 

lin
ia

Niedrobnokomórkowy NDRP

Niepłaskonabłonkowy

Drobnokomórkowy DRP

Płaskonabłonkowy

EGFR ALK ROS-1 BRAF

PDL>50% pembrolizumab

PDL1<50%

chemioterapia 2-lekowa 

+/- immunoterapia*

Erlotynib
Afatynib

Gefytynib
Ozymetrynib*

Kryzotynib
Alektynib
Cerytynib

Kryzotynib Dabrafenib
+Trametynib*

Chemioterapia 2-lekowa
Oparta na pochodnych platyny

+/- immunoterapia*
Atezolizumab

Niwolumab
Atezolizumab

Docetaxel

Atezolizumab
Docetaxel +/-

Nintedanib

Ozymetrynib (1790M)
lub chemioterapia

2-lekowa

Alektynib
Cerytynib

Brygatynib*

Chemioterapia 2-lekowa Chemioterapia 

bez mutacji z mutacją/rearanżującą

Schemat leczenia raka płuca
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U pozostałych 80 proc. chorych, z rozsianą 

postacią choroby, stosuje się różne schematy 

chemioterapii. Przynosi ona przejściowe i zwykle 

krótkotrwałe efekty. Po stwierdzeniu nawrotu 

choroby można rozważyć zastosowanie kolejnej 

linii chemioterapii, choć odsetek odpowiedzi jest 

niższy aniżeli w przypadku pierwszej linii chemio-

terapii.

We wrześniu 2019 roku w Unii Europejskiej 

zarejestrowano w tym wskazaniu pierwszy lek 

z grupy leków immunoregulujących - atezolizu-

mab - stosowany w skojarzeniu z chemioterapią 

(karboplatyną i etopozydem) w leczeniu pierw-

szego rzutu dorosłych chorych z rozległym 

rakiem drobnokomórkowym płuca (ES-SCLC). 

Dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem 

płuca to pierwszy nowy lek w pierwszej linii 

leczenia od wielu lat. Wykazano, że wpływa 

na wydłużenie czasu przeżycia i poprawę jakości 

życia. W Polsce lek czeka na refundację. 

Perspektywy leczenia zmieniające oblicze 

choroby

Najnowsze wytyczne w oparciu o wyniki badań 

klinicznych i doświadczenia praktyczne, wskazu-

ją, że immunoterapia w leczeniu raka płuca 

powinna być włączana u chorych jak najwcze-

śniej. Obecnie możemy ją stosować już w pierw-

szej linii leczenia jedynie u pacjentów z wysokim 

wskaźnikiem ekspresji PD-L1 w tkance nowotwo-

rowej i rozpoznaniem raka niedrobnokomórko-

wego płuca. Pozwala to na znacząca poprawę 

rokowania chorych. Wielu chorych ma szansę 

na kilkuletnie przeżycie, praktycznie niemożliwe 

do osiągnięcia przy zastosowaniu jedynie 

chemioterapii. 

Prawdziwym przełomem okazało się zastoso-

wanie immunochemioterapii w raku niepłasko-

nabłonkowym płuca, która wpłynęła na prze-

dłużenie życia pacjentów aż o 12 miesięcy. 

Niestety w Polsce nadal brak refundacji w tej 

grupie chorych.

 

Immunoterapia w połączeniu z chemioterapią 

może także stanowić nową opcję leczenia 

chorych z rozpoznaniem raka drobnokomórko-

wego płuca.

Widoczny jest również postęp w obszarze 

terapii ukierunkowanych molekularnie - ziden-

tyfikowano nowe cele molekularne dla terapii 

u chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórko-

wego raka płuca (m.in. mutacje w genach BRAF, 

NTRK). Leki aktywne w tych wskazaniach 

nie są obecnie w Polsce refundowane. 

Ponadto niezwykle istotne jest opracowanie 

zasad diagnostyki molekularnej, która powinna 

być prowadzona w wyspecjalizowanych 

i odpowiednio certyfikowanych laboratoriach. 

Drobnokomórkowy rak płuca – nowe nadzieje

Drobnokomórkowy rak płuca występuje u około 

15 proc. pacjentów z rakiem płuca. Obecnie 

większość chorych z tym typem nowotworu 

żyje kilka miesięcy od postawienia diagnozy.

Drobnokomórkowy rak płuca to niezwykle 

agresywny nowotwór – szybko podwaja swoją 

masę i w odróżnieniu od niedrobnokomórkowego 

raka płuca jego leczenie nie przynosiło dotych-

czas oczekiwanych efektów. 

 

Na drobnokomórkowego raka płuca chorują 

niemal wyłącznie palacze. Osoby te mają bardziej 

wrażliwy nabłonek, który łatwiej ulega uszkodze-

niom. Szacuje się, że każde 15 wypalonych 

papierosów to jedna mutacja, która prowadzi 

do rozwoju nowotworu.  

Drobnokomórkowy rak płuca jest zazwyczaj 

późno diagnozowany, a rokowanie w tym nowo-

tworze nie jest dobre. Tylko 5 proc. chorych ma 

szanse przeżyć 5 lat od rozpoznania choroby.

Leczenie chorych na drobnokomórkowego 

raka płuca zależy od stopnia zaawansowania. 

W przypadku tego nowotworu chirurgia nie 

odgrywa istotnej roli, bo znikoma liczba pacjen-

tów ma zmiany we wczesnym stadium rozwoju. 

Do onkologa zgłaszają się najczęściej chorzy już 

w stadium zaawansowanym. Gdy nie ma przerzu-

tów odległych do wątroby, kości lub centralnego 

układu nerwowego, a zmiany nowotworowe 

są ograniczone i znajdują się jedynie w obrębie 

klatki piersiowej i w węzłach chłonnych, można 

zastosować chemioterapię i radioterapię, pod-

czas której naświetlany jest guz i węzły chłonne 

śródpiersia. U chorych, u których uzyskano 

zmniejszenie zmian można rozważyć radioterapie 

na obszar mózgu - zmniejsza to ryzyko wystąpie-

nia zmian przerzutowych w tym obszarze. 

Niestety, do takiego leczenia kwalifikuje się 

niewielki odsetek chorych, zaledwie 10-20 proc. 

ze wszystkich pacjentów z drobnokomórkowym 

rakiem płuca, ponadto aż u 80 proc. dochodzi 

do nawrotu choroby. 

 

03
. L

ec
ze

ni
e 

- a
kt

ua
ln

e 
w

yt
yc

zn
e,

 p
os

tę
p 

w
 d

os
tę

pi
e 

na
 p

rz
eł

om
ie

 2
01

7-
20

19
, w

yz
w

an
ia

.

03
. L

ec
ze

ni
e 

- a
kt

ua
ln

e 
w

yt
yc

zn
e,

 p
os

tę
p 

w
 d

os
tę

pi
e 

na
 p

rz
eł

om
ie

 2
01

7-
20

19
, w

yz
w

an
ia

.

17. 18.



1. Refundacja następujących opcji terapeutycz-

nych:

2. Próba przygotowania zasad finansowania 

leków ukierunkowanych molekularnie w rzad-

kich zmianach molekularnych NDRP (HER/ME-

T/NTRK/MET/RET...)

• Ozymertynib w I linii NDRP EGFR /+/

• Chemioterapia w połączeniu z atezolizumabem 
w I linii DRP 

• Chemioterapia w skojarzeniu z pembrolizuma-
bem u chorych z PD-L<50% NDRP 
– rak gruczołowy z DDP i PMX 

• Chemioterapia w skojarzeniu z pembrolizuma-
bem u chorych z PD-L<50% NDRP 
– rak płaskonabłonkowy z CBDCA i PXL

• Durwalumab w leczeniu konsolidującym 
(12 miesięcy) po jednoczasowej radykalnej 
radiochemioterapii 

• Immunoterapia niwolumab w III linii leczenia 
DRP 

• Dabrafenib z trametynibem w NDRP  BRAF /+/ 

• Brygatynib w I i kolejnych liniach leczenia NDRP 
ALK/+/
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04Organizacja diagnostyki 
i leczenia - problemy 
i rekomendacje zmian

Wyzwania z zakresu terapii raka płuca 

- podsumowanie:

Rak płuca to wyścig z czasem. Dotyczy to kwestii 

związanych z wczesną diagnozą i skierowaniem 

pacjenta na odpowiednie leczenie. Istnieje 

potrzeba zdefiniowania konkretnych ścieżek 

referencji pacjenta w całym procesie diagno-

styki i leczenia, jak również ramy czasowe na ich 

realizację. Diagnoza musi być przyspieszona.

Pierwsze objawy raka są niespecyficzne i mogą 

sugerować szereg innych powszechnych chorób, 

co często skutkuje zbyt późną diagnozą nowo-

tworu. Stąd tak ważne jest, aby pacjent wszedł 

na szybką ścieżkę diagnostyczną, kiedy tylko 

pojawia się podejrzenie raka płuca.

Jednym z największych problemów w diagno-

styce i leczeniu nowotworów płuca jest koordy-

nacja leczenia. Niewiele ośrodków w Polsce 

wykonuje panel badań molekularnych w raku 

płuca. W rzeczywistości wykonanie pełnej palety 

badań, określenie czynników predykcyjnych oraz 

podjęcie leczenia odbywa się w kilku różnych 

placówkach. 

Powyższe kwestie powodują znaczne wydłuże-

nie czasu potrzebnego na pełne rozpoznanie, 

a tym samym odwlekają czas do rozpoczęcia 

właściwej terapii, jak również prowadzą do utraty 

materiału diagnostycznego. W konsekwencji 

zdarza się, że nie wystarcza materiału do oceny 

wszystkich czynników predykcyjnych i pacjent 

musi mieć ponownie wykonywane badania 

zmierzające do pobrania materiału. Można tego 

uniknąć, wykonując wszystkie badania w jednym, 

najwyżej dwóch ośrodkach. Brak koordynacji 

działań w procesie diagnostyczno-terapeutycz-

nym prowadzi do znacznego wydłużenia czasu 

oczekiwania na podjęcie leczenia. Jak się okazu-

je, od pierwszej wizyty do rozpoczęcia leczenia 

w Polsce może minąć  nawet 7 miesięcy (śred-

nio 3 miesiące).

Implementacja szybkich ścieżek diagnostyczno - 

terapeutycznych wraz ze wskazaniem ram 

czasowych powinna być elementem wytycznych.

Pomimo, że od kilku lat w Polsce działa program, 

który reguluje ścieżkę diagnostyczną pacjenta 

z podejrzeniem nowotworu, nie we wszystkich 

placówkach procedury są efektywne. Ciągle 

aktualny jest problem prawidłowego podziału 

i finansowania procedur diagnostycznych 

i leczniczych, np. dotyczący badań patomorfo-

logicznych, które nie są traktowane jako 

osobna procedura. Dlatego nie zawsze wyko-

nuje się u chorych wszystkie potrzebne badania 

lub czas oczekiwania na wynik jest zbyt długi. 

Istnieją także znaczne rozbieżności regionalne 

w liczbie pacjentów otrzymujących nowocze-

sne terapie.

19. 20.
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Szczególną uwagę należy poświęcić trudno 

dostępnym populacjom. Efektywne wykorzysta-

nie technologii może poprawić objęcie opieką 

pacjentów z dala od wyspecjalizowanych ośrod-

ków, poprzez umożliwienie specjalistom wsparcia 

wysiłków diagnostycznych miejscowych lekarzy.

Chorzy w Polsce mają także gorszy dostęp 

do innowacyjnych leków onkologicznych

 i nowoczesnych schematów leczenia, w porów-

naniu do innych krajów Europy. Terapie rekomen-

dowane w Europie i na świecie są w Polsce 

wdrażane z kilkuletnim opóźnieniem.

Istotnym problemem nadal pozostaje kwestia 

refundacji testów immunohistochemicznych, 

kwalifikujących do leczenia inhibitorami kinazy 

ALK i lekami immunokompetentnymi. NFZ 

nadal nie zwraca kosztów wykonywanych badań.

 

Bardzo ważny jest również lepszy dostęp 

do immunochemioterapii. Leki, które są obecnie 

stosowane w pierwszej linii leczenia można 

podać tylko pacjentom z wysoką ekspresją 

PDL-1 i tylko w monoterapii. Jak pokazują

badania, mogłyby one być także stosowane 

jako element terapii kombinowanej.

W ostatnim czasie finansowanie leczenia raka 

płuca w Polsce wzrosło z 2 do 4 proc., jednak 

nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Aby 

skutecznie leczyć nowotwory płuca finansowanie 

powinno być odpowiednie do skali problemu 

zdrowotnego.

Rekomendacje zmian w zakresie 
poprawy opieki nad chorymi 
z rakiem płuca w Polsce:

1. W celu poprawy profilaktyki pierwotnej 

należy opracować i zapewnić finansowanie 

dla powszechnych i efektywnych programów 

profilaktyki pierwotnej, polegających na szeroko 

zakrojonych programach edukacyjnych, szcze-

gólnie wśród młodzieży. 

2. W celu poprawy profilaktyki wtórnej należy 

opracować założenia i zapewnić finansowanie 

ze środków publicznych populacyjnych progra-

mów przesiewowwych (np. niskodawkowa 

tomografia komputerowa o wysokiej rozdziel-

czości) umożliwiających rozpoznanie choroby 

w fazie przedklinicznej, co może przyczynić się 

do poprawy wyników leczenia. 

3. W celu poprawy diagnostyki patomorfolo-

gicznej i genetycznej należy wprowadzić 

mechanizmy zapewniające pełne finansowanie 

tych badań oraz możliwość wykonania pełnego 

panelu badań w jednej placówce.  

4. W celu poprawy wyników leczenia należy 

znacząco poszerzyć dostęp do leków ukierun-

kowanych molekularnie i immunokompetent-

nych, które znamiennie poprawiąją całkowity 

czas przeżycia, a także podnoszą jakość życia 

chorych, ograniczając objawy towarzyszące 

procesowi nowotworowemu – poszerzenie 

dostępu do leczenia w I linii NDRP (immunote-

rapia oraz terapie ukierunkowane molekularnie) 

oraz objęcie leczeniem immunokompetentnym 

chorych z DRP

5. Mając świadomość znaczącej populacji 

pacjentów z rakiem płuca i potencjalnie istotne-

go wpływu na wydatki płatnika po poszerzeniu 

dostępu do nowoczesnych terapii, należy 

rozważyć wprowadzenie skutecznego mecha-

nizmu pozwalającego na płacenie w przypadku 

uzyskania oczekiwanego efektu terapeutyczne-

go. Pozwoli to na zapewnienie pacjentom 

dostępu do nowoczesnych terapii i jednocze-

śnie zabezpieczy budżet płatnika.

6. Wprowadzenie modelu kompleksowej 

i koordynowanej opieki nad chorymi z rakiem 

płuca w Polsce tzw. LUNG CANCER UNITS, 

które zapewnią multidyscyplinarną współpracę 

wszystkich niezbędnych ekspertów, stosowanie 

się do wytycznych klinicznych oraz leczenie 

wspomagające (rehabilitacja, aktywizacja).

7. Jak najszybsze opracowanie i publikacja 

przez Ministerstwo Zdrowia wytycznych postę-

powania diagnostyczno-terapeutycznego 

obowiązujących w całym kraju (do tej pory 

opublikowano tylko jedne wytyczne dotyczące 

raka piersi).

8. Ograniczenie nierówności w dostępie do 

programów lekowych pomiędzy województwa-

mi, określenie jasnych zasad finasowania terapii 

refundowanych przez NFZ – do programów 

lekowych nadal kwalifikowana jest zbyt mała 

liczba chorych, część placówek pomimo 

kontraktu odsyła pacjentów ze swoich klinik, 

wskazując na brak wystarczających środków 

przeznaczonych na programy lokalnie przez 

Wojewódzkie Oddziały NFZ.

Realizacja powyższych rekomendacji z pewno-

ścią przyczyni się do zmniejszenia liczby 

zachorowań, spadku śmiertelności i poprawy 

przeżyć 5-letnich w nowotworze płuca w Polsce. 

21. 22.

Wydatki na leczenia
% z budżetu na onkologię

39,5%

4%

Rak piersi, 
jelita grubego 

i prostaty

Rak płuca
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