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Postępy ostatnich dwóch dekad pozwoliły lepiej zrozu-
mieć skomplikowaną interakcję, która zachodzi pomiędzy 
komórkami nowotworu, jego środowiskiem, czyli macie-
rzą zewnątrzkomórkową, oraz towarzyszącym naciekiem 
z komórek zapalnych. W prawidłowo generowanej odpo-
wiedzi przeciwnowotworowej układu immunologicznego 
centralną rolę odgrywają cytotoksyczne komórki T CD8+. 
W ucieczce immunologicznej nowotworu istotny jest 
szlak receptora programowanej śmierci komórki typu 1 
(PD-1). Wiele badań klinicznych potwierdziło przydat-
ność przeciwciał monoklonalnych (mAb) blokujących 
interakcję PD-1 z jego ligandami (PD-L), a tym samym 
wyraźnie wpływających na wydłużenie czasu wolnego od 
progresji i czasu całkowitego przeżycia w grupie chorych 
leczonych z powodu niedrobnokomórkowego raka płu-
ca (NDRP) w porównaniu z dotychczas obowiązującym 
standardem. Przywrócenie aktywności przeciwnowotwo-
rowej komórek T CD8+ może się wiązać z wystąpieniem 
niepożądanych działań w trakcie terapii mAb anty-PD-1 
i anty-PD-L1 oraz stanowić główne jej ograniczenie.

Patofizjologia immunologicznych  
działań niepożądanych
Ucieczka immunologiczna komórek nowotworowych po-
lega na ich zmniejszonej immunogenności, przez co nie 
dochodzi do ich prawidłowego rozpoznania i eliminacji. 
Komórki nowotworu istotnie zmniejszają ekspresję białek 
MHC klasy I na swojej powierzchni oraz liczbę antygenów 
prezentowanych przy ich pomocy, poza tym ograniczają 
ekspresję cząsteczek kostymulujących odpowiedź immu-
nologiczną, zwiększając równocześnie liczbę cząsteczek 
koinhibicyjnych, takich jak PD-L. Zwiększają również wy-
dzielanie cytokin, które promują naciek w guzie złożony 
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z regulatorowych komórek T (CD4+, Foxp3+), komórek 
supresorowych szpiku oraz makrofagów M2.

Do ekspresji PD-1 dochodzi na komórkach T CD4+ 
oraz T CD8+, komórkach NK, komórkach B, monocytach 
oraz na części komórek dendrytycznych. W warunkach 
fizjologicznych duża ekspresja PD-1 obserwowana jest 
na „wyczerpanych” komórkach T w trakcie przewlekłych 
infekcji wirusowych. Cytokinami stymulującymi ekspresję 
PD-1 są interleukiny prozapalne: IL-2, IL-7, IL-15, IL-21. 
Poza tym zwiększenie ekspresji PD-1 związane jest z dzia-
łaniem interferonu, składowych dopełniacza, estrogenu 
i IL-10, a działanie supresorowe na ekspresję PD-1 ma IL-4. 
Związanie PD-1 z jednym z jego ligandów (PD-L) może 
zatrzymać proliferację komórki T, zmniejszyć produkcję 
cytokin i skrócić czas życia limfocytu. Mechanizmy te 
nie występują równocześnie i z tą samą siłą, mogą być 
hamowane poprzez inne kostymulatory, takie jak CD28 
oraz IL-2. Nie wiadomo też, czy efekty pobudzenia PD-1 
są proporcjonalne do ekspresji błonowej tego receptora.

Ligandy receptora PD-1 należą do rodziny białek B7. 
Fizjologicznie PD-L2 znaleźć można na komórkach B, 
w tym komórkach pamięci, komórkach dendrytycznych 
i makrofagach. PD-L1 jest dużo bardziej rozpowszechnio-
ny – występuje zarówno na komórkach hematopoetycz-
nych, jak i niehematopoetycznych, w tym komórkach 
śródbłonka, międzybłonka, wysp trzustkowych, fibrobla-
stach, astrocytach, komórkach trofoblastu oraz komór-
kach barwnikowych i zwojowych siatkówki. PD-L2 ma 
trzykrotnie większe powinowactwo do PD-1, z kolei tylko 
PD-L1 wiąże się z receptorem B7 i go pobudza, tworząc 
alternatywny szlak supresorowy komórek T. 

W mechanizmie ucieczki immunologicznej dochodzi 
do zwiększonej ekspresji PD-L zarówno na komórkach 
nowotworu, jak i na komórkach środowiska zapalnego. 

O  ile komórki T CD8+ zajmują centralne miejsce 
w odpowiedzi przeciwnowotworowej, o tyle komórki 
regulatorowe T CD4+Foxp3+ są kluczowym elementem 
w wytwarzaniu tolerancji immunologicznej i ograniczaniu 
nadmiernej odpowiedzi zapalnej. Komórki te bardzo sła-
bo odpowiadają na stymulację receptora TCR. Potrafią 
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istotnie wpłynąć na środowisko cytokinowe poprzez swo-
ją nadmierną konsumpcję IL-2, hamują funkcję limfocy-
tów efektorowych, ograniczają prezentację antygenów 
na komórkach dendrytycznych, mogą indukować cytolizę 
komórek efektorowych T i NK poprzez wydzielanie granzy-
mu A i B. Komórki regulatorowe T wyposażone są zarówno 
w receptor PD-1, jak i jego ligand PD-L1. Z jednej bowiem 
strony ten szlak regulatorowy wpływa na ich dojrzewanie, 
z drugiej komórki te przy jego pomocy hamują opisane 
powyżej działanie efektorowych komórek T. Rola komó-
rek regulatorowych T oraz szlaku PD-1/PD-L jest więc 
krytyczna w ograniczaniu odpowiedzi immunologicznej, 
a brak jednego z powyższych mechanizmów wpływa na 
niekontrolowaną aktywację komórek T CD8+ i prowadzi 
– poza pożądaną odpowiedzią przeciwnowotworową – 
do autoagresji. 

Działania niepożądane mAb hamujących szlak PD-1/
PD-L związane są z zahamowaniem supresorowej funkcji 
komórek regulatorowych T oraz z nadmierną produkcją 
autoprzeciwciał. Zablokowanie PD-1 na powierzchni 
komórek T ogranicza ich dojrzewanie i ekspresję Foxp3, 
a w dojrzałych komórkach regulatorowych T promuje 
apoptozę. Dochodzi do przesunięcia równowagi na ko-
rzyść komórek pomocniczych Th1 i Th17, co prowadzi do 
wzrostu wydzielania cytokin IL-6 i IL-17 oraz ułatwionej 
proliferacji i zwiększonego przeżycia cytotoksycznych 
komórek T CD8+.

Mimo opisanego powyżej działania leków blokują-
cych szlak PD-1/PD-L oraz postulowanych mechanizmów 
aktywacji immunologicznej wciąż nie wykazano wprost, 
dlaczego tylko w pewnej grupie pacjentów dochodzi 
do klinicznej manifestacji wyżej wymienionych zjawisk 
w postaci działań niepożądanych. Nie ustalono czynników 
prognostycznych działań niepożądanych, ale ostatnio 
udowodniono wpływ osoczowego stężenia IL-17 na czę-
stość występowania zapalenia jelita grubego. Postuluje 
się również immunogenny wpływ mikrobiomu (w tym 
immunologiczne reakcje krzyżowe) i hamujący wpływ 
witaminy D3. Za kliniczne czynniki ryzyka wystąpienia 
immunologicznych działań niepożądanych uznać należy 
chorobę autoimmunologiczną (czynną lub w wywiadzie) 
oraz działania niepożądane po leczeniu innym lekiem 
immunokompetentnym. Trzeba również uwzględnić dane 
dotyczące dotychczasowego leczenia pacjenta – w przy-
padku NDRP radioterapię na okolicę klatki piersiowej oraz 
niektóre leki, chociażby taksany związane z występowa-
niem zmian śródmiąższowych w płucach.

W prowadzonych rozważaniach należy też uwzględ-
nić punkt uchwytu samego leku: PD-1 dla niwoluma-
bu i pembrolizumabu oraz PD-L1 dla atezolizumabu, 
a także jego budowę: ludzkie przeciwciała w podklasie 

IgG4 (niwolumab i pembrolizumab) oraz humanizowane 
przeciwciało podklasy IgG1 (atezolizumab). Przytoczone 
różnice mogą wpływać na biologiczne efekty działania 
poszczególnych leków, czyli w pewnym zakresie na profil 
działań niepożądanych, mimo że brakuje jak dotąd klinicz-
nych danych potwierdzających te przesłanki teoretyczne.

Częstość działań niepożądanych
Działania niepożądane przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1 
występują często, obserwowane są bowiem u ponad 
60% chorych z NDRP. Większość z nich można uznać za 
łagodne. Pojawiają się zazwyczaj w ciągu kilku pierwszych 
miesięcy leczenia, jednak spodziewać się ich można nawet 
wiele miesięcy po odstawieniu leków. Działania niepo-
żądane są w dużej mierze odwracalne, niekiedy jednak 
dochodzi do trwałego uszkodzenia narządu czy tkanki, 
jak w przypadku niektórych endokrynopatii czy powikłań 
neurologicznych. Do najczęstszych działań niepożąda-
nych zaliczyć należy zmęczenie i utratę apetytu. Istotne 
działania niepożądane w stopniu 3 i 4, prowadzące najczę-
ściej do modyfikacji lub przerwania leczenia, w badaniach 
rejestracyjnych niwolumabu i pembrolizumabu obserwo-
wane były z częstością 7–13%. W badaniu KEYNOTE-010 
efekty uboczne wywołane przez układ odpornościowy 
(irAE) stanowiły 20%. Pomimo stwierdzanych niepra-
widłowości związanych z immunoterapią niwolumab, 
pembrolizumab oraz atezolizumab były zawsze mniej 
toksyczne niż docetaksel. 

Chociaż ogólne reguły dotyczące częstości i profilu 
działań niepożądanych leków immunokompetentnych 
są wspólne dla wszystkich cząsteczek, istnieją pewne 
szczególne rozróżnienia. Przykładowo ipilimumab (lek 
blokujący receptor CTLA-4) charakteryzuje się większą 
częstością działań niepożądanych w porównaniu z lekami 
hamującymi szlak PD-1, m.in. częściej występują zmiany 
skórne. Pewne nowotwory cechuje silniejsza skłonność do 
wystąpienia specyficznych zmian. Przykłady to pojawienie 
się bielactwa u chorych leczonych z powodu czerniaka 
oraz zwiększone ryzyko śródmiąższowego zapalenia płuc 
wśród pacjentów z NDRP.

Reakcje niepożądane związane z wlewem
Szczególną grupę działań niepożądanych stanowią reak-
cje związane z wlewem leku – najczęściej obserwowane 
są w trakcie pierwszych kilku cykli. Charakteryzują się 
gorączką, dreszczami, nudnościami, dusznością, bóla-
mi głowy, wahaniami wartości ciśnienia tętniczego oraz 
wysypką. Chwilowe zatrzymanie, a następnie wolniejszy 
wlew leku, jak również postępowanie objawowe, w tym 
stosowanie leków przeciwhistaminowych, są zazwyczaj 
skuteczne i wystarczają do ustąpienia objawów. Używane 



Wiadomości onkologiczne W Pigułce. Rak Płuca nR 6/2017 18

mateusz Polaczek

w leczeniu NDRP mAb to cząsteczki humanizowane oraz 
w pełni ludzkie, a dzięki temu – relatywnie bezpieczniejsze 
od innych powszechnie stosowanych mAb. Nie zaleca się 
rutynowego używania premedykacji przy leczeniu niwo-
lumabem, pembrolizumabem i atezolizumabem. Wydaje 
się, że czas wlewu powinien wynosić od 30 do 90 minut. 

Nieimmunologiczne działania niepożądane
Grupa ta obejmuje działania pojawiające się w trakcie 
leczenia inhibitorami PD-1 i PD-L1. Mechanizm ich po-
wstawania nie jest jasny. W metaanalizie badań z uży-
ciem niwolumabu w drugiej i kolejnych liniach leczenia 
zmęczenie zgłaszało 28% pacjentów, natomiast osłabio-
ny apetyt, nudności i apatię – ponad 10% (dla każdej 
z wymienionych dolegliwości). Objawy te, jako dość su-
biektywne, trudno jest powtarzalnie skategoryzować. 
Większość z nich nie stanowi zagrożenia dla kontynuacji 
prowadzonego leczenia. 

Śródmiąższowe zapalenie płuc 
Śródmiąższowa choroba płuc stanowi szczególnie istot-
ne działanie niepożądane u osób leczonych z powodu 
NDRP, w tej bowiem grupie pacjentów powikłanie to 
zdarza się częściej niż w ogólnej populacji chorych z no-
wotworami złośliwymi leczonych inhibitorami punktów 
kontroli. Poza już wspomnianymi terapiami, które takim 
zmianom mogą sprzyjać, również typowe dla pacjentów 
z NDRP dane epidemiologiczne, takie jak starszy wiek 
i palenie w wywiadzie, stanowią istotne czynniki ryzyka 
tego powikłania. Częstość występowania śródmiąższo-
wego zapalenia płuc w toku leczenia inhibitorami PD-1 
i PD-L1 wynosi około 5%. Zmiany śródmiąższowe w płu-
cach mogą pojawić się w ciągu kilku dni do nawet 20 
miesięcy od początku terapii, średnio 3–4 miesiące od 
rozpoczęcia leczenia, i są względnie późnym powikłaniem 
w porównaniu z pozostałymi irAE. Część niespecyficz-
nych objawów należy różnicować z manifestacją choroby 
podstawowej, w tym jej progresją, ale wystąpienie kasz-
lu, duszności, bólu w klatce piersiowej oraz obniżenie 
saturacji tlenem (które powinno być rutynowo badane 
przy pomocy przezskórnej oksymetrii w trakcie każdej 
wizyty kontrolnej) wymagają diagnostyki radiologicznej. 
Badaniem najbardziej czułym jest tomografia kompu-
terowa klatki piersiowej. Nie ma charakterystycznego 
obrazu radiologicznego śródmiąższowego zapalenia płuc 
związanego z leczeniem inhibitorami PD-1. Opisywano 
cały wachlarz możliwej morfologii zmian – od rozlanych 
obszarów matowej szyby, jak w ostrym alergicznym zapa-
leniu pęcherzyków płucnych, czy rozsianych zmian drob-
noguzkowych, jak w chorobach ziarniniakowych, poprzez 
nacieki i konsolidacje śródmiąższowe z bronchogramem 

powietrznym, jak w organizującym zapaleniu płuc, oraz 
zmiany o charakterze mieszanym, jak w niespecyficznym 
śródmiąższowym zapaleniu płuc, aż do obrazu rozlane-
go uszkodzenia pęcherzyków płucnych, przypomina-
jącego zespół ostrej niewydolności oddechowej (ang. 
acute respiratory distress syndrome, ARDS). Każdorazowo 
należy wykluczyć współtowarzyszącą infekcję, w tym 
zakażenie patogenami oportunistycznymi, a w ciężkich 
postaciach włączać empiryczną antybiotykoterapię. 
W przypadkach wątpliwych i trudnych diagnostycznie 
przydatna jest bronchoskopia z badaniem bakteriolo-
gicznym popłuczyn oskrzelowych oraz analizą komór-
kową z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego. Rzadziej 
wykonuje się małoinwazyjną lub chirurgiczną biopsję 
płuca. Metody te są jednak niedostępne dla pacjentów 
w bardzo ciężkim stanie, a zasadność ich rutynowego 
użycia nie została udowodniona. Poza pomiarem przez-
skórnej saturacji tlenem i gazometrią krwi tętniczej (lub 
arterializowanej) nie udowodniono przydatności innych 
badań czynnościowych układu oddechowego w rozpo-
znaniu i monitorowaniu przebiegu choroby śródmiąż-
szowej indukowanej immunoterapią. Brakuje doniesień 
poruszających to zagadnienie. 

Postępowanie wyczekujące należy zastosować wy-
łącznie w przypadku stopnia 1, czyli zmian wykrytych 
w rutynowym badaniu radiologicznym bez towarzyszą-
cych objawów klinicznych. W przypadku stopni od 2 do 
4 trzeba każdorazowo włączyć leczenie immunosupre-
syjne prednizonem w dawce doustnej 1–2 mg/kg mc. 
(nie wydaje się uzasadnione przekraczanie 60 mg pred-
nizonu lub dawki równoważnej), a w ciężkim przebiegu, 
wymagającym eskalacji dawki sterydu, należy zastosować 
dożylne dawki metyloprednizolonu, łącznie z pulsami 
w dawkach 0,5–1 g przez kilka kolejnych dni. Podaje się, 
że leczenie ze stopniowym zmniejszaniem (taperowa-
niem) dawki powinno trwać co najmniej 6–8 tygodni, 
ale rozsądne wydawałoby się jego wydłużenie w części 
przypadków nawet do 6 miesięcy, z utrzymaniem pełnej 
dawki indukującej sterydu przez 4 tygodnie. Uważa się, 
że zbyt szybkie obniżanie dawki glikokortykosteroidu 
zwiększa ryzyko nawrotu zmian śródmiąższowych. Opi-
suje się możliwość użycia cyklofosfamidu, mykofenolanu 
mofetilu oraz infliximabu w przypadkach opornych na 
leczenie glikokortykoidami, ale nie określono algorytmu 
takiego postępowania. Opisane przypadki nawrotowych 
zapaleń śródmiąższowych charakteryzowały się ciężkim 
przebiegiem i dużą śmiertelnością. 

Wstrzymanie leczenia inhibitorem punktu kontrol-
nego powinno dotyczyć wszystkich pacjentów ze śród-
miąższowym zapaleniem w stopniu od 2 do 4, a ponowne 
włączenie wydaje się możliwe jedynie wśród chorych 
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z powikłaniami w stopniu 2, po zakończeniu leczenia 
glikokortykoidem lub w toku taperowania, przy dawce 
równej lub mniejszej niż 10 mg prednizonu na dobę. 

W części pierwszej artykułu omówiono patofizjologię, 
epidemiologię oraz płucne powikłania immunoterapii. 
W części drugiej opracowania przedstawione zostaną 
pozostałe najczęstsze działania niepożądane leków im-
munokompetentnych mediowane przez układ odporno-
ściowy w toku terapii niedrobnokomorkowego raka płuca. 
Część druga artykułu zostanie opublikowana w kolejnym 
numerze „Wiadomości Onkologicznych w Pigułce”.
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