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Drogi Pacjencie,

Rozpoznano u Ciebie chorobę nowotworową. 
Ta diagnoza jest niewątpliwie trudnym doświadczeniem, 
ale pozytywne nastawienie do leczenia będzie odgrywać 
olbrzymią rolę w procesie terapeutycznym. 

Kluczowe jest uzyskanie dokładnej informacji dotyczącej 
otrzymywanych leków i ich potencjalnych działań
niepożądanych oraz sposobu radzenia sobie z nimi. 

Na tym etapie choroby Twój lekarz wybrał immunoterapię. 
Ten poradnik pozwoli zrozumieć mechanizm działania immunoterapii 
oraz poznać jej potencjalne działania niepożądane a także objawy, 
które powinny skłonić Cię do kontaktu z lekarzem prowadzącym, 
bądź do pilnej wizyty lekarskiej. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się 
z dołączoną do opakowania leku ulotką „Informacja dla Pacjenta” 
oraz „Kartą ostrzeżeń dla pacjenta”.

Dr n. med. Katarzyna Stencel
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Immunoterapia różni się zasadniczo od chemioterapii lub terapii celowanych. 
Różnica dotyczy mechanizmu działania, rodzaju działań niepożądanych czy 
też drogi podania leków (immunoterapię stosuje się dożylnie, chemioterapię 
dożylnie lub rzadziej doustnie, a terapie celowane doustnie lub rzadziej dożyl-
nie). Chemioterapia oddziałuje na komórki szybko dzielące się, w tym komór-
ki nowotworowe, ale może także uszkadzać zdrowe komórki układu krwio-
twórczego (leukocyty, erytrocyty, płytki krwi), komórki nabłonka przewodu 
pokarmowego czy błony śluzowej jamy ustnej. Stąd w trakcie chemioterapii 
może dochodzić do niedokrwistości (zmniejszenie stężenia hemoglobiny), 
małopłytkowości (zmniejszenie ilości płytek krwi) czy neutropenii (zmniej-
szenie ilości białych ciałek krwi, czyli leukocytów), a także biegunki, zapalenia 
błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymiotów a także wyłysienia.

Leczenie celowane stosuje się jedynie u osób posiadających określone 
„zaburzenia molekularne” w komórkach nowotworowych, czyli zmiany, 
które wykrywane są w trakcie dokładnej analizy wycinka tkankowego (blocz-
ki/kostki para�nowe). Zaburzenia te wykrywane są u niewielkiego odsetka 
chorych. Działania niepożądane związane są ściśle z danym lekiem oddziału-
jącym na dane zaburzenie molekularne (np. biegunka, wysypka, obrzęki 
obwodowe, zwiększenie aktywności aminotransferaz).

Czym immunoterapia różni się 
od chemioterapii i terapii celowanych?

Układ immunologiczny pełni funkcję ochronną, rozpoznając i eliminując 
zagrożenia ze środowiska zewnętrznego. Ważną funkcją poza obroną 
organizmu przed zakażeniami (wirusami, bakteriami) jest ochrona organi-
zmu przed powstającymi komórkami nowotworowymi, które pozostawione 
poza kontrolą mogą doprowadzić do rozwoju nowotworu. W warunkach 
prawidłowych komórki układu immunologicznego (między innymi limfocyty) 
rozpoznają patogeny oraz nowopowstałe komórki nowotworowe i niszczą 
je. Immunoterapia jest nowoczesną metodą leczenia, polegającą na oddzia-
ływaniu leków na układ immunologiczny (odpornościowy) człowieka.

Jaką funkcję pełni układ immunologiczny 
w organizmie człowieka?

Komórki nowotworowe posiadają zdolność „ucieczki spod kontroli 
układu immunologicznego”, dzięki czemu dochodzi do wzrostu nowo-
tworu i rozprzestrzeniania się go w organizmie (tworzenia przerzutów). 
Dzieje się tak między innymi dlatego, że komórki nowotworowe wydziela-
ją specjalne substancje (tak zwane ligandy programowanej śmierci 
komórki, ang. programmed death ligand-1, PD-L1), które łączą się z odpo-
wiednimi receptorami na limfocytach (receptory programowanej śmierci 
komórki, programmed death-1, PD-1). Powoduje to wygaszanie aktywno-
ści limfocytów, a co za tym idzie hamowanie własnych mechanizmów 
obronnych organizmu. Immunoterapia polega na zastosowaniu przeciw-
ciał skierowanych przeciwko receptorom PD-1 lub ich ligandom, PD-L1, 
które po połączeniu się z nimi doprowadzają do „odblokowania” układu 
immunologicznego i przywrócenia jego funkcji w zakresie rozpoznawania 
i obrony organizmu przed patogenami czy komórkami nowotworowymi. 

Jaki jest mechanizm działania 
immunoterapii?

IMMUNOTERAPIA
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W chwili obecnej na świecie toczy się bardzo wiele badań klinicznych 
mających na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa immunote-
rapii w różnych typach nowotworów. Immunoterapia okazuje się być 
skuteczna w kolejnych nowotworach i kolejnych wskazaniach (zarówno 
w leczeniu pooperacyjnym – uzupełniającym, w leczeniu radykalnym – 
mającym na celu poprawę skuteczności wcześniejszej chemioterapii 
i radioterapii, jak i w leczeniu paliatywnym nowotworów zaawansowa-
nych, z obecnością przerzutów odległych). 

Dotychczas skuteczność immunoterapii potwierdzono w leczeniu:

Czy immunoterapia jest skuteczna 
we wszystkich typach nowotworów?

Immunoterapia stosowana jest u chorych na różne nowotwory złośliwe 
zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami kwali�kacji do terapii, opracowany-
mi w ramach tak zwanych Programów Lekowych NFZ. Oprócz potwierdze-
nia histopatologicznego choroby nowotworowej oraz określenia stopnia 
zaawansowania choroby, w niektórych przypadkach konieczne jest również 
stwierdzenie obecności na powierzchni komórek nowotworowych ekspresji 
białka, tak zwanego PD-L1. Dla niektórych nowotworów ustalono graniczny 
odsetek komórek nowotworowych, na których konieczne jest wykazanie 
obecności tego białka (najczęściej 1% lub 50%). W tym celu Twój lekarz 
może poprosić o dostarczenie preparatu histopatologicznego (tzw. bloczkó-
w/kostek para�nowych), celem wysłania tego materiału do dalszej diagno-
styki oraz określenia obecności i ilości PD-L1.

U kogo można zastosować immunoterapię?

raka płuca 
(zarówno niedrobnokomórkowego, 
jak i drobnokomórkowego)

raka piersi

raka jelita grubego

nowotworów skóry 
(zarówno czerniaka złośliwego jak 
i raka z komórek Merkla oraz 
raka płaskonabłonkowego skóry)

raka żołądka

raka wątroby

nowotworów regionu 
głowy i szyi

raka nerki

raka pęcherza moczowego

raka szyjki macicy

nowotworów układu 
krwiotwórczego 
(chłoniaka Hodgkina oraz pierwotnego 
chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B)

wszystkich nowotworów 
litych z obecnością 
określonych zaburzeń 
molekularnych 
(niestabilności mikrosatelitarnej 
czy defektu w obrębie genów 
naprawy DNA)
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Lista ta stale wydłuża się wraz z dostępnością wyników badań klinicznych 
i rejestracją leków w określonych wskazaniach przez Amerykańską Agencję 
Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) oraz Europejską 
Agencję Leków (ang. European Medicine Agency, EMA).
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Tak, w celu zwiększenia skuteczności immunoterapii kojarzy się ją czasami 
z innymi lekami, na przykład z chemioterapią w leczeniu 1. linii niedrobnoko-
mórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca czy raka piersi albo nawet 
z chemioterapią i lekiem antyangiogennym hamującym rozwój naczyń 
krwionośnych guza w leczeniu 1. linii niedrobnokomórkowego raka płuca. 
W niektórych przypadkach, na przykład w raku nerki czy w czerniaku 
złośliwym skóry, a także w niedrobnokomórkowym raku płuca skuteczne 
okazuje się skojarzenie dwóch leków z grupy immunoterapii o nieco 
odmiennym mechanizmie działania (blokującego białko PD-1 oraz  blokują-
cego białko CTLA4) bądź skojarzenie immunoterapii z doustnym inhibito-
rem kinaz tyrozynowych w leczeniu zaawansowanego raka nerki. 

Z kolei w celu poprawy skuteczności chemioterapii i radioterapii 
w leczeniu radykalnym miejscowo zaawansowanego niedrobnokomór-
kowego raka płuca, po zakończeniu tego leczenia stosuje się immunote-
rapię przez okres kolejnych 12 miesięcy. 

Czy immunoterapia jest stosowana 
w połączeniu z innymi metodami leczenia, 
na przykład w połączeniu z radioterapią 
albo chemioterapią?

W Polsce immunoterapia dostępna jest w ramach tak zwanych Programów 
Lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), co oznacza, że aby lecze-
nie było refundowane należy spełniać określone w tym programie kryteria 
(uaktualniane na bieżąco kryteria dostępne są na stronie internetowej 
Ministerstwa Zdrowia). Kryteria te obejmują między innymi określone rozpo-
znanie histopatologiczne oraz stopień zaawansowania choroby, a także 
ściśle określone w programie parametry laboratoryjne. Lista tych leków 
i refundowanych wskazań do ich zastosowania jest stopniowo poszerzana.

Jakie leki są obecnie dostępne w Polsce?
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Do immunoterapii kwali�kuje chorego lekarz specjalista onkologii 
klinicznej posiadający doświadczenie w leczeniu nowotworów. Również 
leczenie prowadzone jest pod nadzorem onkologa, który na podstawie 
badań obrazowych (na przykład tomogra�i komputerowej) ocenia jego 
skuteczność, a na podstawie badań laboratoryjnych monitoruje i leczy 
działania niepożądane oraz ocenia wskazania do kontynuacji, czasowego 
przerwania lub zakończenia immunoterapii.

Kto kwali�kuje chorych do immunoterapii 
i prowadzi leczenie?

Tak jak każde leczenie, immunoterapia może powodować działania 
niepożądane. Ważna jest świadomość możliwości ich wystąpienia, 
znajomość charakterystycznych objawów poszczególnych działań 
niepożądanych ich wczesne rozpoznanie oraz szybkie podjęcie leczenia. 

Więcej informacji na temat działań niepożądanych znajdziesz w dalszej 
części poradnika. 

Czy immunoterapia ma efekty uboczne?
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Z uwagi na mechanizm działania, immunoterapia (leki anty-PD-1, 
anty-PD-L1, anty-CTLA4) aktywuje (pobudza) działanie własnego układu 
immunologicznego. Odblokowanie układu immunologicznego może się 
zatem przyczynić do wystąpienia działań niepożądanych, które mają 
charakter reakcji autoimmunologicznych (skierowanych przeciwko prawi-
dłowym komórkom/tkankom organizmu), które mogą dotyczyć każdego 
organu i każdego układu w organizmie człowieka. 

Działania uboczne w większości mają łagodne bądź umiarkowane nasile-
nie i mogą być w pełni odwracalne pod warunkiem wczesnego wykrycia 
i wczesnego rozpoczęcia odpowiedniego leczenia. Dlatego niezwykle 
istotne jest, żeby zgłaszać swojemu lekarzowi wszelkie nowe bądź nasila-
jące się dolegliwości oraz wszelkie objawy, które Cię  niepokoją.

Dlaczego po zastosowaniu immunoterapii 
można spodziewać się efektów ubocznych?

Za efekty uboczne immunoterapii i chemioterapii odpowiadają zupełnie 
inne mechanizmy. Chemioterapia niszczy bezpośrednio nie tylko komór-
ki nowotworowe, ale także komórki zdrowych tkanek, szczególnie tych 
szybko dzielących się, takich jak szpik kostny, mieszki włosowe czy 
komórki nabłonka przewodu pokarmowego. W trakcie immunoterapii 
rzadko występują działania niepożądane typowe dla chemioterapii, takie 
jak wyłysienie, toksyczność hematologiczna (zmniejszenie liczby leuko-
cytów, niedokrwistość, małopłytkowość), a także nudności czy wymioty. 

Niektóre działania niepożądane mogą być podobne, jak na przykład 
biegunka, ale w trakcie immunoterapii jej przyczyną jest immunologicz-
ne zapalenie jelita grubego, a nie bezpośrednie niszczenie komórek 
nabłonka przewodu pokarmowego przez leki cytostatyczne. 

Na ogół immunoterapia jest leczeniem dobrze tolerowanym, pozwalają-
cym na zachowanie dobrej jakości życia a odsetek działań niepożąda-
nych jest zdecydowanie niższy niż w przypadku chemioterapii. 

Czy efekty uboczne immunoterapii są podobne 
do efektów ubocznych chemioterapii?
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Działania niepożądane immunoterapii występują zwykle w ciągu kilku 
tygodni lub kilku miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Należy pamiętać jednak, 
że mogą pojawić się również bardzo wcześnie (kilka godzin lub dni od przyję-
cia pierwszej dawki leku), jak i wiele miesięcy po zakończeniu terapii. 
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Na ogół immunoterapia jest leczeniem dobrze tolerowanym, pozwalają
cym na zachowanie dobrej jakości życia a odsetek działań niepożąda
nych jest zdecydowanie niższy niż w przypadku chemioterapii. 

Czy efekty uboczne immunoterapii są podobne 
do efektów ubocznych chemioterapii?

Działania niepożądane immunoterapii występują zwykle w ciągu kilku 
tygodni lub kilku miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Należy pamiętać jednak, 
że mogą pojawić się również bardzo wcześnie (kilka godzin lub dni od przyję
cia pierwszej dawki leku), jak i wiele miesięcy po zakończeniu terapii. 

Dlatego niezwykle istotne jest, żeby zgłaszać swojemu lekarzowi wszelkie 
nowe bądź nasilające się dolegliwości oraz wszelkie objawy, które Cię niepo
koją.

Kiedy mogą wystąpić działania niepożądane 
immunoterapii?



Działania niepożądane immunoterapii mogą dotyczyć każdego układu 
i każdego narządu. Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

Jakie efekty uboczne immunoterapii 
występują najczęściej?

zmęczenie 

objawy skórne 
(takie jak wysypka czy świąd) 

zaburzenia hormonalne, 
najczęściej zaburzenia 
czynności tarczycy 
(pod postacią przejściowej 
nadczynności z następową 
niedoczynnością), 
rzadziej niedoczynność 
przysadki mózgowej 

zwiększenie aktywności 
enzymów wątrobowych

tak zwane niezakaźne 
zapalenie płuc

immunologiczne 
zapalenie jelita 
grubego
(biegunka, szczególnie 
z domieszką krwi czy śluzu)

Inne działania niepożądane, w tym neurologiczne (dotyczące układu 
nerwowego), kardiologiczne (dotyczące układu krążenia), reumatolo-
giczne (dotyczące stawów) czy nefrologiczne (dotyczące nerek) wystę-
pują rzadziej, dlatego niezwykle istotne jest, żeby zgłaszać swojemu 
lekarzowi wszelkie nowe bądź nasilające się dolegliwości oraz wszelkie 
objawy, które Cię niepokoją.

Częstość występowania efektów ubocznych zależy od typu stosowanej 
immunoterapii. W trakcie terapii anty CTLA-4 częściej występują skórne 
efekty uboczne, a także immunologiczne zapalenie jelita grubego czy 
niedoczynność przysadki mózgowej. W trakcie terapii inhibitorami osi 
PD-1/PD-L1 częściej dochodzi do zaburzeń funkcji tarczycy czy nieza-
kaźnego zapalenia płuc.

Leczenie działań ubocznych immunoterapii zależy od ich nasilenia. 
W przypadku łagodnych działań niepożądanych można bezpiecznie 
kontynuować immunoterapię, w przypadku umiarkowanie nasilonych 
efektów ubocznych Twój lekarz może zadecydować o pominięciu jednej 
lub kilku dawek immunoterapii aż do ustąpienia dolegliwości. 
W przypadku bardziej nasilonych efektów ubocznych lekarz może 
zadecydować o zakończeniu leczenia immunoterapią. 

Podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu działań niepożądanych 
immunoterapii są steroidy w postaci doustnej, bądź dożylnej w przypad-
ku bardziej nasilonych działań niepożądanych. Stosowanie steroidów 
wymaga co najmniej czasowego przerwania immunoterapii. W przypad-
ku braku skuteczności steroidów lekarz może zadecydować o zastoso-
waniu innych leków hamujących aktywność układu immunologicznego 
(tak zwanych leków immunosupresyjnych).

W jaki sposób leczy się działania 
niepożądane immunoterapii?

Niezwykle istotne jest, żeby niezwłocznie zgłaszać swojemu 
lekarzowi wszelkie nowe bądź nasilające się dolegliwości oraz wszelkie 

objawy, które Cię niepokoją. Wczesne wykrycie i leczenie efektów 
ubocznych immunoterapii może zapobiec ich nasileniu, a tym samym 

zapobiec przerwaniu bądź zakończeniu skutecznej 
immunoterapii z powodu jej toksyczności
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Ponieważ stosowanie immunoterapii wiąże się z ryzykiem zaburzeń 
hormonalnych, najczęściej tarczycy, lekarz będzie kontrolował u Pani/Pa-
na parametry laboratoryjne świadczące o funkcjonowaniu tego narządu 
(TSH, fT3 oraz fT4). Ponadto należy zwrócić uwagę na objawy nadczyn-
ności i niedoczynności tarczycy:

Z powodu zaburzeń funkcji tarczycy rzadko konieczne jest przerwanie 
bądź zakończenie immunoterapii. Nadczynność najczęściej jest przejścio-
wa, a w przypadku niedoczynności lekarz może zalecić przyjmowanie 
doustne hormonów tarczycy oraz kontynuację immunoterapii.

Zaburzenia funkcji tarczycy 

objawy nadczynności tarczycy: 
»  nerwowość  »   uczucie niepokoju 
»  wahania nastroju  »  bezsenność 
»  utrata masy ciała  »  biegunki 
»  uczucie gorąca  »  drżenie rąk, 
»  przyspieszone bicie serca (tachykardia)

objawy niedoczynności tarczycy: 
»  uczucie zmęczenia  »  senność 
»  zwiększenie masy ciała  »  zaparcia 
»  uczucie zimna  »  obniżenie nastroju 
»  osłabienie  »  suchość skóry 
»  wypadanie włosów

Ponieważ stosowanie immunoterapii wiąże się z ryzykiem immunologicz-
nego uszkodzenia wątroby lekarz będzie kontrolował u parametry labora-
toryjne świadczące o funkcjonowaniu tego narządu:
- aktywność ALT (aminotransferazy alaninowej)
- aktywność AST (aminotransferazy asparaginianowej)
- stężenie bilirubiny całkowitej

W przypadku znacznego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych 
lekarz może zdecydować o czasowym przerwaniu immunoterapii aż do 
normalizacji wyników laboratoryjnych, a w określonych przypadkach 
o włączeniu doustnej/dożylnej steroidoterapii oraz o zakończeniu immu-
noterapii.

W przypadku pojawienia się niżej wymienionych objawów konieczna 
jest pilna konsultacja lekarska: 

Immunologiczne zapalenie wątroby 
- zwiększenie aktywności enzymów 
wątrobowych (aminotransferaz)

Częste działania niepożądane:
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» zażółcenie skóry lub białkówek oczu

» dolegliwości bólowe lub uczucie dyskomfortu 
 pod prawym łukiem żebrowym

» odbarwiony stolec lub ciemny mocz

» nasilające się zmęczenie

» występowanie nudności lub wymiotów

» zmniejszenie apetytu

» inne niepokojące objawy
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o włączeniu doustnej/dożylnej steroidoterapii oraz o zakończeniu immu
noterapii.
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jest pilna konsultacja lekarska: 
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- zwiększenie aktywności enzymów 
wątrobowych (aminotransferaz)
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Ponieważ stosowanie immunoterapii wiąże się z ryzykiem immunologiczne-
go zapalenia jelita w przypadku wystąpienia biegunki każdorazowo należy 
poinformować o tym lekarza. Biegunką nazywa się częste oddawanie 
półpłynnego lub wodnistego stolca (wzrost ilości wypróżnień o 4 lub więcej 
na dobę w porównaniu ze zwykłą dla chorego liczbą wypróżnień)

Pilnej konsultacji z lekarzem wymagają chorzy:

W przypadku wystąpienia biegunki lekarz może zalecić dodatkowe badania (np. 
kolonoskopię) i zadecydować o czasowym przerwaniu immunoterapii lub o jej 
zakończeniu oraz o rozpoczęciu leczenia sterydami.

Immunologiczne zapalenie jelita 
– biegunka

» u których wystąpi biegunka
» u których w stolcu obserwuje się domieszkę krwi lub śluzu
» kiedy biegunce towarzyszy złe samopoczucie 
 i jeśli upośledza ona codzienne funkcjonowanie
» jeśli biegunce towarzyszą bóle brzucha lub gorączka 
 lub inne niepokojące objawy
» jeśli biegunka nie ustępuje pomimo zaleconego 
 przez lekarza postępowania

» kaszel lub nasilenie kaszlu
» ból w klatce piersiowej
» duszność
» trudności w oddychaniu
» szybkie męczenie się
» krwioplucie
» gorączka

Stosowanie immunoterapii wiąże się z ryzykiem immunologicznego 
zapalenia płuc, które może przebiegać bezobjawowo i czasem może być 
rozpoznane jedynie na podstawie nieprawidłowości w badaniach 
obrazowych (rtg lub tomogra�a komputerowa klatki piersiowej).

W przypadku pojawienia się niżej wymienionych objawów konieczna 
jest pilna konsultacja lekarska:

W przypadku wystąpienia powyższych objawów lekarz może zalecić 
dodatkowe badania (tomogra�ę komputerową klatki piersiowej lub 
bronchoskopię) a także zadecydować o czasowym wstrzymaniu lub 
zakończeniu immunoterapii oraz rozpoczęciu steroidoterapii. 

Niezakaźne (immunologiczne) zapalenie płuc
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Karta ostrzeżeń powinna być wydawana wszystkim chorym poddawa-
nym immunoterapii. Zawiera opis potencjalnych działań niepożądanych 
oraz objawów, które powinny zwrócić Państwa szczególną uwagę. 
Zawiera również numery kontaktowe do ośrodka prowadzącego terapię, 
pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje. Kartę ostrzeżeń 
powinni mieć Państwo zawsze ze sobą, szczególnie zaś w przypadku, 
w którym zasięgają Państwo porady lekarskiej poza ośrodkiem prowa-
dzącym immunoterapię. Pozwoli ona lekarzowi udzielającemu porady 
medycznej na zapoznanie się z rodzajem stosowanej terapii oraz na 
prawidłowe leczenie działań niepożądanych.

Co to jest karta ostrzeżeń dla pacjenta? 
Jakie informacje zawiera i czy zawsze muszę 
ją mieć przy sobie?

Immunoterapia jest leczeniem o udowodnionej w badaniach klinicznych 
skuteczności w wielu nowotworach (patrz wyżej). Niestety nie jest skutecz-
na u wszystkich chorych i u niektórych pomimo podawania leku dochodzi do 
postępu choroby.

Czy immunoterapia jest skuteczna 
u wszystkich chorych?

U każdego chorego czas odpowiedzi na leczenie jest inny, ale zazwyczaj na 
efekty immunmoterapii trzeba czekać nieco dłużej niż na efekty chemiotera-
pii. Odpowiedź ta natomiast może utrzymywać się dłużej.

Jak szybko można spodziewać się 
efektu immunoterapii?

Ocena skuteczności immunoterapii obejmuje badania obrazowe uzależ-
nione od lokalizacji zmian chorobowych. Najczęściej wykonuje się tomo-
gra�ę klatki piersiowej i jamy brzusznej oraz inne badania według wska-
zań (np. rezonans magnetyczny głowy, badania obrazowe kośćca). 
Oceny skuteczności leczenia najczęściej dokonuje się co 3 miesiące lub 
wcześniej, jeżeli istnieje taka potrzeba (podejrzenie progresji choroby, 
pogorszenie samopoczucia czy nowe dolegliwości). Oceny skuteczności 
leczenia dokonuje się według ściśle określonych kryteriów radiologicz-
nych (tzw. kryteria RECIST). 

Oceny skuteczności leczenia nie dokonuje się na podstawie żadnych 
badań laboratoryjnych; służą one do jedynie do monitorowania bezpie-
czeństwa leczenia i potencjalnych działań niepożądanych.

Jakie badania należy wykonać, żeby ocenić 
skuteczność immunoterapii?
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W chwili obecnej brak jest wystarczających danych dotyczących skuteczno-
ści takiego postępowania. Program Lekowy również nie uwzględnia takiej 
możliwości.

Czy można zastosować immunoterapię 
u chorych wcześniej leczonych tą metodą?

Immunoterapii nie można stosować u osób ze stwierdzoną aktywną choro-
bą autoimmunologiczną. Wyjątek stanowią jedynie: cukrzyca typu 1, niedo-
czynność tarczycy w trakcie suplementacji hormonalnej, łuszczyca i bielac-
two (zgodnie z zapisami Programu Lekowego).

Czy można stosować immunoterapię u osób 
cierpiących na choroby autoimmunologiczne?
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Immunoterapię stosuje się najczęściej do stwierdzenia progresji choroby 
(pogorszenia obrazu radiologicznego), do klinicznej progresji choroby 
(gorszego samopoczucie chorego) lub do nieakaceptowalnej toksyczno-
ści, czyli wystąpienia działań niepożądanych, w przypadku których konty-
nuacja leczenia wiąże się z dużym ryzykiem.

W niektórych przypadkach immunoterapię prowadzi się jedynie przez 
określony czas (np. 12 miesięcy dla leczenia konsolidującego durwalumabem 
niedrobnokomórkowego raka płuca po zakończonej radiochemioterapii). 

Na każdym etapie leczenia chory może podjąć decyzję o jego przerwaniu. 

Jak długo stosuje się immunoterapię?

W trakcie immunoterapii nie jest konieczne stosowanie specjalnej diety. 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji proszę zapoznać się z poradni-
kami dotyczącymi żywienia w chorobie nowotworowej.
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