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Od patomorfologii do genetyki – badania diagnostyczne chorób 

nowotworowych 

Pełne rozpoznanie choroby nowotworowej możliwe jest na 

podstawie wyniku badania patomorolfogicznego 

Warunkiem przeprowadzenia wiarygodnego badania genetycznego 

w chorobach nowotworowych jest wykonanie pełnej diagnostyki 

patomorfologicznej oraz dostarczenie przez patomorfologa 

najbardziej reprezentatywnego materiału do badania genetycznego. 
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Rozpoznanie patomorfologiczne a postępowanie terapeutyczne w raku płuca – 

3rd WHO/IASLC Histologic Classification of Lung Cancer - 1999 

Niedrobnokomórkowy rak płuca Drobnokomórkowy rak płuca 
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Czy nowe terapie ukierunkowane molekularnie wyprą chemioterapię           

w leczeniu chorób nowotworowych – stoiska firm farmaceutycznych           

na kongresie ASCO? 



Zmiany społeczne dotyczące nałogu palenia papierosów i wzrost liczby 

chorych w krajach azjatyckich przyczynił się do zmian w strukturze 

zachorowania na raka płuca i uwidocznienia roli czynników 

genetycznych w rozwoju tej choroby 



Nowoczesne metody diagnostyczne służące do pobierania materiału         

do badań patomorfologicznych 

ultrasound-guided transbronchial 

needle aspiration  

(EBUS-TBNA) 



Najczęściej wykorzystywane metody i materiał do diagnostyki patomorfo-

logicznej i genetycznej u chorych na niehematologiczne nowotwory złośliwe  

Khazai L et al. CytoJournal.  2011,  8: 10 

Biopsja 

szczyp-

czykowa 

EBUS-

TBNA 

Operacja 

Preparat cytologiczny 

Bloczek parafinowy z 

materiałem tkankowym 

lub cytoblok 

BAC 

Olszewski WT. Pol J Pathol. 2010; 1 (Suppl 1): 34-43 
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Czy rodzaj preparatu (histologiczny czy cytologiczny) ma znaczenie   

dla planowania terapii NDRP? 

vs. 



Olszewski WT. Pol J Pathol. 

2010; 1 (Suppl 1): 34-43 

Rak 

gruczołowy 

płuca 

Rak płasko-

nabłonkowy 

płuca 

Rak  

tapetujący przegrody między- 

pęcherzykowe 

CK 5/6 + 

TTF1 + 

CK7 + 

Rozpoznanie typu NDRP w preparatach cytologicznych 



Rozpoznanie histologiczne niedrobnokomórkowego raka płuca  

Langfort R. et al. Pol J Pathol. 2010; 1(Suppl 1): 24-33 



119 chorych z rakiem płuca rozpoznanym w 2003 roku 

151 chorych z rakiem płuca rozpoznanym w 2013 roku 

p<0.05, χ2=3.85 p<0.0001, χ2=49.4 p<0.001, χ2=11.6 

p<0.02, χ2=5.45 

Zmiany w odsetku chorych na różne typy raka płuca diagnozowanych w 

Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii w Lublinie w roku 2003 i 2013 



Częstość występowania nieprawidłowości genetycznych                

w rakach gruczołowych płuca   

Inwazyjny rak gruczołowy 

z minimalną inwazją 

(BAC) 

Brodawkowy  

Ponad 20% z mutacją 

aktywującą EGFR 

Leczenie TKI-EGFR 

gefitynibem, erlotynibem 

lity 

zrazikowy surowiczy 

30% z mutacją K-RAS 

Dyskwalifikacja z leczenia 

anty-EGFR 

z komórek 

sygnetowatych 

5% translokacja         

ALK-EML4 

Terapia anty-ALK 

kryzotynibem 

groniasty 

mikrobrodawkowy 

Niewydzielający 

śluzu 
Śluzowy 



coraz bardziej 

ubogi materiał,   

np. EBUS-TBNA 

coraz więcej informacji 

potrzebnej do 

zastosowania leczenia, 

np. profil molekularny 

Meldgaard P. 3rd ETOP Residential Workshop. 2014.  

Dysproporcja pomiędzy ilością materiału pobieranego do badań 

diagnostycznych a współczesnym zakresem badań stosowanych                                 

w diagnostyce chorób nowotworowych  

. . 
Muley TR et al. Translation Lung Cancer Research. 2012; 1(2): 111-121  



Materiał przekazywany do diagnostyki mutacji w genie EGFR                                    

w kwalifikacji do terapii TKI EGFR w latach 2011-2014 (I półrocze) –                     

doświadczenia własne 

% 

Krawczyk P. et al. Cancer Res Clin Oncol. 2014; DOI :10.1007/s00432-014-1789-x 



Yong E. Cancer biomarkers: Written in blood. Nature. 2014; 511, 524–526  

„Płynna biopsja” przyszłością diagnostyki 

chorób nowotworowych? 



Woźniak M. et al. AACR Annual Meeting 2014 

Zastosowanie „płynnej biopsji” w diagnostyce chorób nowotworowych 



Diaz et al. JCO; 2014: 579-586. Dziadziuszko R et al. ACCR Annual Congress. 2014 
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Wykorzystanie 

oznaczenia mutacji 

genu EGFR w osoczu 

krwi w monitorowaniu 

odpowiedzi na 

odwracalne (A)                  

i III generacji (CO-

1686; B i C) TKI 

EGFR 



Choroby nowotworowe  mają  podłoże  genetyczne 

Nowotwory – grupa chorób, w których komórki dzielą się w sposób 

niekontrolowany i nie różnicują się w typowe komórki tkanki, z której 

pochodzą.  

Utrata kontroli nad                                                                                  

podziałami jest związana         

z mutacjami genów                                                                         

kodujących białka                   

wewnątrzkomórkowych          

szlaków sygnałowych:                                                                                                                                                         

protoonkogenów i genów                                                                       

supresorowych.  

Powstanie  nowotworu                                                                                  

złośliwego wymaga                                                                                                          

kilku mutacji, stąd długi           

i  najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. 
http://cisncancer.org/ 
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Metody biologii molekularnej w codziennej praktyce diagnostycznej 

Sekwencjonowanie bezpośrednie Real-time PCR 

Mikroskopia świetlna i fluorescencyjna 

https://www.google.pl/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.microins.krakow.pl%2Findex.php%2Ffluorescencyjne.html&h=0&w=0&tbnid=C_-CZzV8gZo8fM&zoom=1&tbnh=205&tbnw=246&docid=myfR0DIuEYFoWM&tbm=isch&ei=B-ZPU6KrOOL30gXdg4GIBQ&ved=0CAUQsCUoAQ


Historia badań genetycznych i poznania mutacji kierujących w kontekście 

możliwości leczenia ukierunkowanego molekularnie u chorych na NDRP 

Li T. et al. J Clin Oncol. 2013; 31:1039-1049 





Mutacje w genie EGFR – częstość występowania i wpływ na 

wrażliwość komórek nowotworowych na TKI EGFR 

Cheng L. et al. Modern Pathology. 2014. 



Rearanżacja genu ALK – warianty i metody badania 

FISH (CE-IVD, stosowany w badaniach klin.) 

IHC 

Real-time PCR,  

ale RT-PCR 
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I linia leczenia NDRP za pomocą inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR 

(gefitynib, erlotynib, afatynib) u chorych z mutacjami w genie EGFR 

Mok TS et al. NEJM 

2009; 36: 947-957. 

Rosell R et al. Lancet 

Oncol. 2012; 13(3): 

239-246.  

Sequist L et al.  

J Clin Oncol. 

2013:3327-3334 

Yang JCH et al. 

ASCO 2014. 

Delecja w eksonie 19 

PFS 

PFS 

PFS 

OS 
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Show AT et al. Lancet Oncol. 2011; 12: 1004-1012. 

Show AT al. ESMO 2013                                 

O
v
er

a
ll

 s
u

rv
iv

a
l 
(%

) 
 

0
  
  

  
  
 2

0
  
  

  
  

4
0

  
  

  
  

 6
0

  
  

  
  

8
0

  
  

  
 1

0
0

  

 

Time (monhs)   

Skuteczność kryzotynibu w II linii leczenia chorych na NDRP z rearanżacją genu ALK 

PROFILE 1001 i PROFILE 1005 – 

badania I i II fazy: 119 i 136 chorych z 

rearanżacją   i bez rearanżacji genu ALK 

głównie pochodzenia azjatyckiego.  

 Odpowiedź na kryzotynib uzyskano u 

61% i 50% chorych z rearanżacją genu 

ALK 

 PFS wynosił 11,22 miesiąca i 9,78 

miesiąca.  

 

 

 

PROFILE 1007 – badanie III fazy: 347 

chorych z rearanżacją genu ALK 

Odpowiedź na leczenie kryzotynibem - 

65%; na leczenie pemetreksedem lub 

docetakselem  - 20% 

PFS wynosił odpowiednio 7,7 miesiąca 

i miesiące. 

 

PROFILE 1001 i PROFILE 1005  

 

Badanie PROFILE 1007 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=profile+1007+study&source=images&cd=&cad=rja&docid=uPQbtoLA0dLxUM&tbnid=YpVksTOuw_n3cM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.esmo.org%2FPress-Office%2FPress-Releases%2FPhase-III-trial-shows-crizotinib-superior-to-single-agent-chemotherapy-for-ALK-positive-advanced-NSCLC&ei=vgMKUt3kLIboOpG7gZAG&bvm=bv.50500085,d.ZWU&psig=AFQjCNHOVbK3sxuBCc73ny53wyb3EUigwA&ust=1376474423171426


Shaw AT et al. ASCO 2013. J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 8010) 

Skuteczność LDK378 w II linii leczenia po chemioterapii i w III linii 

leczenia w progresji po kryzotynibie u chorych z rearanżacją                      

genu ALK wykrytą metodą FISH (I faza badania) 

Odpowiedź – 70%. 

131 chorych – ORR– 70%, w tym u chorych po kryzotynibie – 73%. 

Czas trwania odpowiedzi – 7,4 m-ca, PFS – 8,6 m-ca, 6-cio 

miesięczny PSF – 60,7%. 



Częstość występowania mutacji w genie EGFR w zależności od rodzaju 

materiału diagnostycznego – doświadczenia własne 



Częstość występowania mutacji genu EGFR w populacji polskiej 

UM w Lublinie; 

WCPiT w Poznaniu; 

IGiChP w Warszawie 

GUM-ed w Gdańsku; 

CO w Bydgoszczy; 

Klinika Chorób Płuc ŚLAM w Zabrzu; 

Szpital Chorób Płuc w Zakopanym; 

Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi; 

MCLCPiG w Otwocku. 

 

 % 

Krawczyk P i wsp. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2012. 9(4): 431-439; Krawczyk P et al. JTO,. 2014, under review. 

2450 chorych głównie na raka 

gruczołowego płuca w tym:  
226 mutacji w genie EGFR (9,22%): 

123 delecji w eksonie 19 (5,02%); 

98 substytucji L858R (4,0%); 

5 rzadkich mutacji (0,2%). 

 

 



Odsetek wykrytych mutacji mutacji w genie EGFR w zależności od rodzaju 

diagnozowanego materiału w latach 2012-2014 (I półrocze) –                     

doświadczenia własne 

W latach 2011 – 2014 (I półrocze) zdiagnozowano 229 mutacji w genie EGFR u 2237 

przebadanych chorych (10,24%) 

% 

Krawczyk P. et al. Cancer Res Clin Oncol. 2014; DOI :10.1007/s00432-014-1789-x 



Polskie zalecenia dotyczące diagnostyki molekularnej u chorych na NDRP 



Technologia  

mikromacierzy 
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Technologia  

Next Generation 

Sequencing (NGS) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=64cLRXETN3-nrM&tbnid=1R1WfiNymPA54M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgtc.egtc.jp%2Fview%2Fuser%2Fkikilist%2FPSQ96MA&ei=crtgU7K7NoirPOD9gMgO&bvm=bv.65636070,d.d2k&psig=AFQjCNHVVtwQHx3V-4sQ0fSzd3UwKRrRRw&ust=1398934518295521
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http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l3NwD3UCN8CkvM&tbnid=5W4vWWbCGvi3DM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.news-medical.net%2FHiSeq-2000-DNA-Sequencing-System-from-Illumina&ei=-ORPU6_pLJCV0QX66oFA&bvm=bv.64764171,d.bGE&psig=AFQjCNEaXuGiCxreQFpflJuczMKYYmYfGQ&ust=1397831242522379


Występowanie mutacji kierujących u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca 

Li T. et al. J Clin Oncol. 2013; 31:1039-1049 



Pao W. et al. Nature Reviews Cancer. 2010; 10, 760-774 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fqayL6L-hdjqrM&tbnid=5vfN6O9odOyxmM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnrc%2Fjournal%2Fv10%2Fn11%2Ffig_tab%2Fnrc2947_F4.html&ei=ZJzXU_rrA4mNO8CtgJAP&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNEX5gVxBS_ZjARVqYNXx-T4LXGdZA&ust=1406725466165601


Konsorcja badające częstość występowania mutacji kierujących u chorych na 

NDRP w celu kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie 

University                                               

of Colorado 

Prof. Paul Bunn 

Lung Cancer Mutation Consortium. http://www.golcmc.com 

The French National Network. http://www.e-cancer.fr 



Najważniejsze wyniki badań profilu molekularnego chorych na NDRP  

i skuteczność zastosowanego leczenia ukierunkowanego molekularnie 

Lung Cancer Mutation Consortium (LCMC) – amerykańskie konsorcjum 

badań genetycznych w raku płuca.  

Massachusetts Cancer Center i Harvard Medical School of Boston – 

badania zespołu Lecia Sequist.  

Dana-Farber Cancer Institute (DFCI). 

BATTLE, BATTLE-2 –  amerykańskie ośrodki onkologiczne – Carolinas 

HealthCare System – Levin Cancer Institute. 

The French National Network – sieć ośrodków francuskich 

The Cancer Research UK Stratified Medicine Programme – sieć ośrodków w 

Wielkiej Brytani 



Częstość występowania mutacji kierujących u chorych na NDRP i możliwości 

leczenia ukierunkowanego molekularnie – doświadczenie LCM 

Kris MG et al. JAMA. 2014; 311(19): 

1998-2006 



Skuteczność (czas życia) leczenia ukierunkowanego molekularnie chorych na NDRP 

na podstawie występowania mutacji kierujących - LCMC 

Wszyscy chorzy   

z mutacjami 

kierującymi 

Chorzy leczeni na 

podstawie profilu 

genetycznego 

Czas życia chorych w zależności od 

występowania mutacji kierujących              

i możliwości zastosowania leczenia 

ukierunkowanego molekularnie  

Kris MG et al. JAMA. 2014; 311(19): 

1998-2006 
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