
Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 1/2018 10

Działania niepożądane inhibitorów punktów 
kontroli immunologicznej w toku leczenia 
niedrobnokomórkowego raka płuca. Część II

Mateusz POLACZEK
III Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc,

Warszawa

Inhibitory punktów kontroli immunologicznej charak-
teryzują się specyficznymi dla siebie działaniami niepo-
żądanymi, których głównym mediatorem powstawania 
jest układ odpornościowy. Doniesienia ostatnich dwóch 
lat pokazały, że manifestacja działania niepożądanego 
może dotyczyć dosłownie każdego narządu i układu, ale 
równocześnie częstość, czas powstania, nasilenie i ewen-
tualna odwracalność są zależne m.in. od zastosowanego 
leku i podstawowej choroby nowotworowej, która była 
wskazaniem do takiego leczenia. Terapie kombinowane, 
znane z leczenia czerniaka, aktualnie będące w fazie 
badań klinicznych w raku niedrobnokomórkowym płu-
ca (NDRP), przyczyniają się do istotnego zwiększenia 
odsetka działań niepożądanych, większego odsetka 
kilku współistniejących zapaleń u  jednego pacjenta 
oraz skrócenia czasu do ujawnienia się danego działa-
nia niepożądanego. W poprzedniej części omówiono 
śródmiąższowe zapalenie płuc, najczęstszą przyczynę 
toksycznej śmiertelności wśród chorych leczonych in-
hibitorami szlaku receptora programowanej śmierci 
komórki typu 1 (PD-1). 

Zapalenie skóry
Zapalenie skóry stanowi częste działanie niepożądane, 
szczególnie dobrze poznane u chorych leczonych inhibi-
torem CTLA-4 ipilimumabem z powodu czerniaka. Czę-
stość powikłań skórnych u chorych z NDRP nie przekracza 
9% w badaniach KEYNOTE-010 i CheckMate 057, głównie 
objawia się w postaci drobnogrudkowej wysypki i świądu. 
Nasilenie działań niepożądanych zazwyczaj jest niskie, 
w zasadzie nie przekracza stopnia 2, a leczenie w tych 
przypadkach wymaga nawilżania skóry, stosowania miej-
scowych steroidów oraz leków przeciwhistaminowych. 
W  rzadkich przypadkach stopnia 3 można rozważać 

wykonanie biopsji skóry i zastosowanie systemowych 
glikokortykosteroidów. 

Endokrynopatie
Endokrynopatie uznać należy za najczęstsze istotne im-
munologiczne działania niepożądane immunoterapii 
NDRP. Zaburzenia funkcji tarczycy w badaniu KEYNOTE-
- 010 występowały z częstością 12%, ale wiadomo, że do 
manifestacji tej grupy objawów dochodzi relatywnie 
późno, średnio po 28 tygodniach terapii, co każe przy-
puszczać, że odsetek ten w codziennej praktyce będzie 
większy. Z danych dotyczących terapii kombinowanej 
ipilimumabem i niwolumabem wiemy, że co najmniej 
18% tak leczonych pacjentów rozwinie niedoczynność 
tarczycy w toku terapii. Endokrynopatie stanowią grupę 
najczęściej nieodwracalnych powikłań, dlatego w leczeniu 
nie stosuje się nieskutecznej z tej perspektywy immu-
nosupresji, lecz jedynie hormonalne leczenie substytu-
cyjne uszkodzonego narządu. Dotychczas nie zbadano 
potencjalnie ciekawego związku między występowaniem 
przeciwciał przeciwtarczycowych a częstością zapaleń 
tarczycy w toku immunoterapii. 

Zaburzenia funkcji tarczycy są na tyle częste, że ruty-
nowo w toku leczenia anty-PD-1 i anty-PD-L1 należy ozna-
czać zarówno tyreotropinę (TSH), jak i wolne hormony 
tarczycy (fT3 i fT4). Zazwyczaj początkowo dochodzi do 
laboratoryjnie wykrytej nadczynności, która nie wymaga 
leczenia przeciwtarczycowego i przechodzi w niedoczyn-
ność tarczycy, również o niewielkiej manifestacji klinicznej. 
Wydaje się, że mimo braku objawów leczenie substytucyj-
ne należy włączać przy wartościach TSH przekraczających 
10 mlU/l. W przypadku objawowej nadczynności tarczycy 
lekami z wyboru są beta-adrenolityki. 

Inne, rzadsze endokrynopatie, występujące z często-
ścią poniżej 1% przypadków w dotychczasowych ba-
daniach, to cukrzyca autoimmunologiczna, zapalenie 
przysadki i niedoczynność nadnerczy. Cukrzycę należy 
leczyć substytucyjnie insuliną, zwraca się uwagę na 
początkowo trudną kontrolę glikemii w tej grupie pa-
cjentów. W przypadku niedoczynności kory nadnerczy 
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(pierwotnej lub wtórnej do zapalenia przysadki) należy 
pamiętać o stresowych dawkach steroidów i ewentual-
nym leczeniu substytucyjnym w razie objawów. Nie ma 
zalecenia rutynowego monitorowania stężenia hormonu 
adrenokortykotropowego (ACTH). Należy rozważyć ba-
danie obrazowe ośrodkowego układu nerwowego (rezo-
nans magnetyczny przysadki) w przypadku bólów głowy 
i zaburzeń widzenia. W razie potwierdzenia istotnego 
powiększenia tego narządu objawy te są wskazaniem 
do leczenia dużymi dawkami systemowych glikokorty-
koidów. 

Zapalenie jelita grubego
Biegunka stanowi dość częste działanie niepożądane 
immunoterapii, zdarza się natomiast w grupie chorych 
leczonych inhibitorami PD-1 rzadziej niż w przypadku 
ipilimumabu. Ujawnia się dość wcześnie. Przy niewiel-
kim nasileniu dolegliwości należy stosować leki zwal-
niające perystaltykę, np. loperamid. Istotne nasilanie 
się dolegliwości powinno wzbudzić znaczny niepokój 
i stanowi podstawę rozpoznania zapalenia jelita grube-
go. Dotychczas nie ustalono roli rutynowo wykonywanej 
kolonoskopii bądź sigmoidoskopii w potwierdzeniu roz-
poznania (w biopsji jelita stwierdza się nacieki z komó-
rek T, z przewagą CD4 w stosunku do CD8), wiadomo 
jednak o przydatności badań endoskopowych w rozpo-
znaniu ewentualnego infekcyjnego tła biegunki.

Zapalenie jelita grubego stanowi istotne powikłanie, 
o potencjalnie ciężkim przebiegu, które każdorazowo 
trzeba traktować jak stan zagrożenia życia. W takich sy-
tuacjach należy bezwzględnie zatrzymać prowadzoną 
terapię lekiem immunokompetentnym i włączyć leczenie 
immunosupresyjne, rozpoczynając od glikokortykoidów 
systemowych drogą doustną lub dożylną w dawce co 
najmniej 1–2 mg/kg mc. w przeliczeniu na prednizon lub 
metyloprednizolon. W przypadku braku szybkiej poprawy 
(po około 3 dobach leczenia) należy podać infliximab 
(przeciwciało monoklonalne anty-TNF-alfa). Równocze-
śnie należy też utrzymywać ścisłą dietę i leczenie żywie-
niowe metodą parenteralną. Dotychczas nie wykazano 
przydatności budezonidu podawanego drogą przewodu 
pokarmowego (doustnie i doodbytniczo), zarówno w pro-
filaktyce, jak i leczeniu zapalenia jelita grubego. Leczenie 
doustnym sterydem należy kontynuować co najmniej 
4–8 tygodni, niekiedy dłużej, zmniejszając dawkę stop-
niowo. W przypadku zbyt szybkiego odstawienia gliko-
kortykoidów obserwowany jest duży odsetek nawrotów.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
W toku leczenia lekami immunokompetentnymi nale-
ży rutynowo, przed każdym podaniem, monitorować 

aktywność enzymów wątrobowych: transaminaz ala-
ninowej i asparaginianowej oraz bilirubiny (być może 
również enzymów cholestazy). Zaburzenia biochemicznej 
funkcji wątroby są czułym wskaźnikiem jej uszkodzenia 
w wyniku zapalenia, potencjalnie groźnego powikłania 
leczenia. Uważa się, że niewielkie (2–3-krotne) podwyż-
szenie parametrów wątrobowych nie wymaga żadnej 
interwencji i nie stanowi przeciwwskazania do konty-
nuacji leczenia, jednak eksperci podkreślają, że sytuacja 
taka wymaga pilnego monitorowania dynamiki i kierunku 
zmian tych parametrów biochemicznych, nawet w okre-
sach co 48 godzin. Chociaż część chorych odczuwa dole-
gliwości związane z zapaleniem wątroby, najczęściej są 
one niespecyficzne, a duża grupa pacjentów z istotnymi 
zaburzeniami tego narządu w początkowej fazie nie ma 
objawów. 

W leczeniu zapalenia wątroby poza odstawieniem 
leku należy użyć w pierwszej kolejności glikokortyko-
idów w pełnych dawkach systemowych, a w przypadku 
ich nieskuteczności lekiem z wyboru jest mykofenolan 
mofetilu (lub mykofenolan sodu). 

Zapalenie stawów i inne zapalenia 
tkanki łącznej
Ta szeroka grupa chorób reumatologicznych stanowi nie-
jednorodny zbiór dość rzadkich, ale przede wszystkim 
późnych powikłań immunoterapii. Ilość danych na ich 
temat jest niedostateczna – często, jak się zdaje, są one 
pomijane w badaniach klinicznych. W badaniu Check-
Mate 057 ból stawowy związany z leczeniem zgłaszało 
6% pacjentów, a częstość innych dolegliwości, takich jak 
obrzęk czy zaczerwienienie, pozostaje nieokreślona. To 
niedoszacowanie wynika z późnego pojawiania się zapa-
lenia stawów – może do niego dochodzić nawet w 12 mie-
siącu terapii, niekiedy również po jej zakończeniu, co 
utrudnia jednoznaczne powiązanie z immunoterapią. 
Wydaje się, że blokada szlaku receptora PD-1 częściej 
wiąże się z wystąpieniem zapalenia stawów niż blokada 
receptora CTLA-4. Typowe dla zapaleń stawów i chorób 
tkanki łącznej parametry, takie jak przeciwciała przeciw-
jądrowe (ANA), opad krwinek czerwonych (OB), stężenie 
białka C-reaktywnego (CRP), nie są w tych przypadkach 
specyficzne i często nie obserwuje się ich podwyższenia 
(mimo ogólnej tendencji do hipergammaglobulinemii 
w powikłaniach immunoterapii). Przede wszystkim należy 
stosować leki z grupy niesteroidowych leków przeciwza-
palnych, leczenie przeciwbólowe, w tym opioidy, a dla 
rzadkich przypadków rezerwować steroidy systemowe, 
w dawkach umiarkowanych, 20–30 mg w przeliczeniu 
na prednizon.
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Inne manifestacje chorób tkanki łącznej, np. zapale-
nia naczyń, dotychczas niezwykle rzadko wiązane były 
z immunoterapią, trzeba jednak dopuszczać możliwość 
ich pojawienia się. 

Inne bardzo rzadkie powikłania
Do niezwykle rzadkich, ale potencjalnie groźnych powi-
kłań immunoterapii należy zaliczyć powikłania związane 
z chorobami serca oraz powikłania neurologiczne.

W 2016 roku pojawiły się doniesienia dotyczące za-
palenia mięśnia sercowego i wysiękowego zapalenia 
osierdzia z zagrażającą tamponadą jako powikłań im-
munoterapii. Metodą z wyboru w celu potwierdzenia 
rozpoznania zapalenia mięśnia sercowego oraz zapalenia 
osierdzia, poza markerami laboratoryjnymi, elektrokar-
diografią i przezklatkową echokardiografią, jest rezonans 
magnetyczny serca z oceną późnego wzmocnienia gado-
linem. W tych przypadkach poza systemową sterydotera-
pią należy zastosować miejscowe leczenie chirurgiczne 
odbarczające płyn w osierdziu – nie różni się to od postę-
powania w zapaleniu osierdzia z innych przyczyn.

W przypadku powikłań neurologicznych za najistot-
niejsze należy uznać zespoły paramiasteniczne oraz po-
dobne do zespołu Guillaina-Barrégo. W leczeniu używa 
się systemowej sterydoterapii w dużych dawkach, poza 
tym należy w ciężkich, opornych przypadkach rozważać 
wlew dożylnych immunoglobulin oraz plazmaferezy.

Uwagi końcowe
Opisując działania niepożądane immunoterapii, nale-
ży pamiętać, że posługujemy się kryteriami zawartymi 
w  Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE), które nie zostały zaprojektowane ani zmodyfi-
kowane do działań niepożądanych mediowanych przez 
układ odpornościowy. Ich użyteczność jest więc dysku-
towana przez wielu autorów. 

Leki immunokompetentne, mimo że relatywnie bez-
pieczne w terapii, wiążą się z istotnym odsetkiem działań 
niepożądanych. Odsetek ten, co udowodniono w licznych 
doniesieniach, jest zaniżany w badaniach klinicznych, 
z kolei sposoby raportowania i prezentacji danych czę-
sto również uniemożliwiają łatwe porównanie badań. 
Warto mieć także na uwadze, że choć większość działań 
niepożądanych jest odwracalna po zaprzestaniu immuno-
terapii, to niekiedy dochodzi do trwałego utrzymywania 
się objawu lub jego pojawienia się bądź nasilenia już po 
zakończeniu leczenia.

Standardowe użycie immunoterapii w  pierwszej 
i drugiej linii leczenia raka niedrobnokomórkowego oraz 
spodziewana rejestracja terapii łączonych lekami hamu-
jącymi szlak receptora PD-1 oraz CTLA-4 istotnie wpłyną 

na odsetek obserwowanych działań niepożądanych 
mediowanych przez układ odpornościowy, co ukaże ich 
prawdziwą częstość. Aktualnie za podstawowy dokument, 
na którym klinicysta powinien opierać się w przypadku 
monitorowania i leczenia działań niepożądanych związa-
nych z immunoterapią, należy uznać zalecenia European 
Society for Medical Oncology opublikowane w 2017 roku 
w „Annals of Oncology”, dostępne on-line bezpłatnie na 
stronie czasopisma. Dokument ten podkreśla również 
wagę dostępu do zaplecza konsultacyjnego, diagnostycz-
nego oraz farmakoterapeutycznego, którym powinien 
dysponować ośrodek prowadzący leczenie inhibitorami 
punktów kontroli immunologicznej. 
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