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History of Cancer Immunotherapy:  

Key Milestones 

IFN-α as adjuvant 
therapy for melanoma 

Immune component  
to spontaneous 
regressions in 

melanoma  

Adoptive T-cell 
immunotherapy  

IL-2 approved 
for RCC and 
melanoma (US) 

First immunotherapy 
approved for prostate 
cancer (sipuleucel-T) 

First checkpoint  
inhibitor (ipilimumab)  

approved for advanced 
melanoma 

2000s 

First tumor-associated antigen 
cloned (MAGE-1) 

BCG  
approved  

for bladder  
cancer 

Discovery of checkpoint 
inhibitors 

Discovery of  
dendritic cell 

Tumor-specific  
monoclonal Abs 

Pembrolizumab and 
nivolumab approved for 

advanced melanoma 
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Nivolumab  
approved for 

NSCLC 

 

Pembrolizumab 
approved for 

 PD-L1+ NSCLC 

Nivolumab 
approved 
for RCC 

Slide credit: clinicaloptions.com References in slidenotes. 

2016 

Pembrolizumab 
approved for  
HNSCC 

Atezolizumab 
approved for 
advanced UC and 
metastatic NSCLC 

 

Nivolumab 
approved 
for HL 

http://www.clinicaloptions.com/oncology


Powiększony węzeł nadobojczykowy lewy – 

okazało się, że przyczyną jest chłoniak 

Hodgkina 



Chłoniaki  

nieziarnicze 
Chłoniak Hodgkina  

(Chłoniak ziarniczy) 

Komórki 

chłoniaka 

Komórka  

chłoniaka 

Komórki 

odczynowe 

Czym różni się chłoniak Hodgkina  

od chłoniaków niehodżkinowskich? 



Komórka Reed-Sternberga: 

„sowie oczy” 



• W 1972 roku Pan Kowalski 
miał lat 20 i chłoniaka 
Hodgkina, a lek. 
Jędrzejczak miał lat 25 i 
właśnie znalazł pracę 
DeVity opisującą MOPP. 
Dzisiaj Pan Kowalski ma 
65 lat i cukiernię na 
Grochowskiej. Poleca 
ciastka! 

• Wyleczenie jest 
prawdziwe. 

• Ale niestety nie dla 
wszystkich. 



W dalszej kolejności 

• Zastąpiono MOPP mniej toksycznym 
protokołem ABVD, a u chorych z bardziej 
zaawansowaną chorobą protokołem 
BEACOPP. 

• Dla chorych opornych lub nawracających mimo 
takiego leczenia wprowadzono 
przeszczepienie własnych komórek 
krwiotwórczych, które mogło wyleczyć część z 
nich, ale… 

• Części nie. Dla tych przez wiele lat nie było 
opcji. 



Chorzy na chłoniaka Hodgkina  

66 chorych (100,0%)  

CR  

34 chorych (51,5%) 

<CR                                                           
PR                    <PR 

14 chorych (21,2%)    18 chorych (27,3%)  

CR  

8 chorych (25,0%) 

<CR                                                           
PR                     <PR 

9 chorych (28,1%)   15 chorych (46,9%) 

CR 

19 chorych (79,2%) 

PD 

5 chorych (20,8%) 

Całkowita najlepsza odpowiedź na leczenie 

CR  

61 chorych (92,4%) PD 

9 chorych (13,6%) 

Skuteczność leczenia 1-linii (ABVD lub BEACOPP) 

Skuteczność leczenia 2-linii 

HCT 

To wyglądało tak: Skuteczność chemioterapii w leczeniu 

(2000-2001) chorych na chłoniaka Hodgkina w Klinice WUM 

(Charliński G i wsp.) 

Późny nawrót  

4 chorych (6%) 



Pozostawało 15-20% 

chorych, dla których nie 

było leczenia 

• Albo byli pierwotnie oporni na leczenie albo ta 
oporność rozwijała się w trakcie. 

• Jedyną opcją było przeszczepienie 
alogenicznego szpiku, ale wykonywane w 
warunkach rozwiniętej choroby też kończyło 
się nawrotami. 

• Pierwszą jaskółką było pojawienie się 
brentuksymabu wedotiny – leku działającego 
na zasadzie konia trojańskiego. 



AntyCD30 

CD30 

Zablokowanie podziału 

komórki i apoptoza 

Przestrzeń 

zewnątrzkomórkowa 

Lizosom 

Jądro komórkowe 

AE 

DNA 

Błona komórkowa 

AE antyCD30 AE 

Sposób działania brentuksymabu wedotinu [połączenia przeciwciała monoklonalnego  

antyCD30 z aurystatyną E (AE)] 



Dlaczego zawodziły wcześniejsze próby 

wykorzystania mechanizmów 

odpornościowych do eliminacji komórek 

chłoniaka Hodgkina? 

Dlatego, że komórki chłoniaka Hodgkina mają na powierzchni cząsteczkę PD-L1, 

która pobudza receptor PD-1 znajdujący się na powierzchni zabijających limfocytów T,  

a ten wymusza ich apoptozę. 

Lin RJ, Diefenbach CS: Oncology 2016;30:914-20 



Opdivo EMA/707778/2016 

• „Opdivo (niwolumab – przeciwciało monoklonalne 
anty-PD-1 – przyp. mój) jest lekiem 
przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu 
osób dorosłych z postacią klasyczną chłoniaka 
Hodgkina, raka limfocytów (rodzaj białych 
krwinek), jeżeli nie wystąpiła odpowiedź lub 
choroba nawróciła po przeprowadzeniu 
przeszczepienia autologicznych komórek 
macierzystych (zabieg zastąpienia szpiku 
kostnego pacjenta jego własnymi komórkami 
macierzystymi w celu odtworzenia szpiku, który 
będzie wytwarzał zdrowe komórki krwi), a 
następnie leczeniu brentuksymabem wedotyną 
(inny lek przeciwnowotworowy)”. 



Opdivo EMA/707778/2016 

• „Lek Opdivo oceniano w jednym badaniu głównym 
i w badaniu dodatkowym, z łącznym udziałem 95 
pacjentów z postacią klasyczną chłoniaka 
Hodgkina, u których nie wystąpiła odpowiedź lub 
choroba nawróciła po przeprowadzeniu 
przeszczepienia autologicznych komórek 
macierzystych, a następnie leczeniu 
brentuksymabem wedotyną. Lek Opdivo 
stosowano w monoterapii i nie porównywano go z 
innymi lekami. Po leczeniu komórki rakowe zostały 
całkowicie lub częściowo usunięte u ok. 66% (63 z 
95) pacjentów.” 



KEYNOTE-087: Background 

• Pts with cHL commonly overexpress PD-1 ligands 
PD-L1 and PD-L2[1] 

• Increased PD-1 signaling reduces antitumor immune 
response by reversibly inhibiting T-cell activity 

• Pembrolizumab: humanized anti–PD-1 mAb[2] 

• Phase Ib study of pembrolizumab observed CR/PR 
in 20 of 31 (65%) patients with R/R cHL[3] 

• Current KEYNOTE-087 phase II study evaluated 
efficacy and safety of pembrolizumab in patients with 
R/R cHL[4] 

1. Roemer MG, et al. J Clin Oncol. 2016;34:2690-2697. 2. Garon EB, et al. N Engl J Med. 

2015;372:2018-2028. 3. Armand P, et al. J Clin Oncol. 2016;[Epub ahead of print]. 4. Moskowitz 

CH, et al. ASH 2016. Abstract 1107. Slide credit: clinicaloptions.com 

http://www.clinicaloptions.com/oncology


KEYNOTE-087: Conclusions 

• Pembrolizumab is highly active in R/R cHL with an ORR of 69% by BICR 
• Pts with primary refractory cHL: ORR of 80% (CR of 25%)  

• Pts with transplant-ineligible cHL secondary to failure of salvage therapy and BV: ORR 
of 64% (CR of 23%)  

• No new or unexpected adverse events reported 

• KEYNOTE-204 phase III trial initiated to compare pembrolizumab vs BV in pts with 
R/R cHL (NCT02684292) 

 

• Ale ani w przypadku niwolumabu ani w przypadku 
pembrolizumabu nic nie wiemy o odległych skutkach. 

• Możemy więc je próbować wykorzystywać podobnie, jak 
brentuksymab wedotin jako leczenie pomostowe do 
przeszczepienia alogenicznego (jeśli celem jest wyleczenie). 

Slide credit: clinicaloptions.com Moskowitz CH, et al. ASH 2016. Abstract 1107. 

http://www.clinicaloptions.com/oncology


Alinari L, Blum KA: Blood 2016 



 



 



 


