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Incidența: variază între 2,7% - 5%
Factorii care pot 

crește riscul:
• Ipilimumab

• Chimioterapie
• Radioterapie 
• Neoplasmul 

bronho-pulmonar
• BPOC

• Fumatul

Simptomatologie:
• dispnee
• febră – inconstant 
• tuse seacă
• hemoptizie
• dureri toracice

Debut: imediat
după terapie, dar
poate apărea
câteva săptămâni
până la câteva
luni.

• Diagnosticul precoce al pneumonitei la pacienții în tratament imunoterapic
este foarte important din cauza mortalității mari ale acestei complicații.

• Creșterea utilizării imunoterapiei a transformat o complicație rară într-un
eveniment relativ frecvent.

• Genul masculin este asociat cu o incidență mai mare de pneumonita.

• Incidența pneumonitei este mai mare la pacienții cu neoplasm pulmonar și
melanom malign.

• Asocierea Nivolumabului cu alte teparii (chimioterapie, radioterapie, etc) 
cresc riscul pana la 11,8% de a dezvolta pneumonită.

• Diagnosticul pneumonitei este dificil din cauza variabilitatii clinice și 
radiologice. 

• Corticoterapia rămâne tratamentul de elecție în cazul pneumonitei.

Nivolumab
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Management of lung irAEs in patients treated with immune checkpoint inhibitors*

Bronhoscopie cu lavaj  + 
biopsie (deterioare 
alveolara difuza) Teste microbiologice

Screening:
•Pneumocystis jirovecii
• Pneumocystis carinii
• Legionella pneumophilia
• Chlamydia pneumoniae
• Mycoplasma pneumonie
• Virusul gripal
+ Hemoculturi

MANAGEMENT TERAPEUTIC 

• • oprirea imunoterapiei
• echilibrare hidroelectrolitica
• O2 – terapie
• antibiotic cu spectrul larg –

Meropenem + Amikacina
• corticoterapie - dexametazonă

24 mg/zi
• bronhodilatator
• antialgic

Evolutie favorabila cu remisiune 
completă a bolii autoimune, dar 
imunoterapia a fost întreruptă 
definitiv 

• Asimptomatic / simptome ușoare. Limitat la 
un lob pulmonar sau < 25% din parenchimul
pulmonar

• Simptome clinice. Implică mai mult de un 
lob al plămânului până la 50% din
parenchimul pulmonar;

• Simptome clinice severe . Implică toți lobii 
pulmonari sau > 50 % din parenchimul 
pulmonar

• Simptome ce pun viata in pericol. Terapie
administrata de urgenta

• Deces

Grad 3

Grad 4

Grad 2

Grad 1

Grad 5

Grad
3 - 4

• Spitalizare. OPRIREA imunoterapiei.
Metilprednisolon 2 – 4 mg/kg/zi i.v. Terapie cu
antibiotice. Bronhoscopie cu biopsie . Daca
simptomele regreseaza la gradul 1 se reduce doza de
steroizi dupa ≥ 6 saptamani . Daca nu apare
imbunatatire clinica dupa 48 ore – Infliximab 5 mg/kg
sau Miclofenolat Mofetil 1 gr X 2/zi iv

Astecte CT tipice: 
• opacitate in sticla mata
• pneumonie interstiatiala acuta
• pneumonie cu oragnizare
criptogenica
• pneumonie de hipersensibilitate

Aspecte CT atipice:
• infiltrare peritumorala cu aspect 
de geam mat
• infiltrare cu aspect de geam mat 
in jurul fibrozei pulmonare in 
urma radioterapiei
• infiltare pulmonara difuza

Aproximativ 70% dintre pacienții cu NSCLC sunt diagnosticați cu boală
avansată la diagnostic, 20-30% dezvoltă metastaze cerebrale în cursul
evoluției bolii. Subtipul ADK reprezintă 40% din incidența cancerului
pulmonar. Caracterizarea moleculară a tumorii NSCLC, subtipul
adenocarcinom orientează terapia în aceste stadii. Inhibitorul punctului de
control anti PD-1 (Nivolumab) este recomandaț conform ghidurilor ESMO
(nivel IA) și NCCN (criteriul 1) pentru fenotipul de ADK cu driveri moleculari
negativi și PD-L1 cu exprimare scăzută sau negativ (<50%).

Nivolumab vizează întreruperea legării PD-1/PD-
L1 fie la nivel tumoral fie la nivelul microambientului
tumoral. Este un anticorp monoclonal uman de tip
imunoglobulină G4 (Ig4), care se leagă de receptorul PD-1
al limfocitului T, blocând interacțiunea acestuia cu
receptorul PD-L1 al celulei tumorale, relansând răspunsul
imun. Vom prezenta cazul unei paciente cu
adenocarcinom bronhopulmonar cu determinări
secudare cerebrale la diagnostic, driveri moleculari
negativi (EGFR , ALK) și expresie scăzută PD-L1 (<1%).,
tratată în primă linile conform ghidurilor în vigoare cu
derivți de platină și Bevacizumab. La progresie s-a inițiat
imnuoterapia cu Nivolumab 3 cicluri, întrerupte de
apariția unei pneumonite autoimune severe. Pacienta a
supraviețuit reacției adverse și continuă tratamentul cu
TKI, (Erlotinib).

https://www.geneko
r.com/ro/services/p
d-l1/VENTANA

E.B, 65 de ani

iulie 2017: TU FP sg operată (tumorectomie cu R0)
EHP: ADK mucinos papilar cu zone nediferențiate
Imagistică pentru căutarea punctului de plecare (CT): TU
posterobazală stg
Diagnostic: ADK BP std IV (M1b cerebrale)
Tratament oncologic:
28.09 – 23.10. 2017 – RTE paliativă pe craniu
Sistemic linia I boală metastatică:
Paclitaxel si Carboplatin + Avastin (11 cicluri)
Boală progresivă (mai 2019): formațiune pulmonară
posterobazală stg, alți noduli sateliți cu diam de 14,7 mm,
tumori multiple la baza plămânului stg, chiste hepatice,
zona de osteocondensare acetabul dr. )

02.08.2019
• suspendare a starii de constieță,

dispnee, dureri toracice, tuse
seacă, fatigabilitate,

• greață, alterarea stării generale.
Obiectiv:
• raluri crepitante diseminate in

ambii câmpi pulmonari
• SO2 – 90%,TA – 90/60 mmHg,

AV – 60 bpm
• dezorientata temporo-spatia,
• bradilalie, bradipsihie

DIAGNOSTIC: Pneumonită severă secundară /grad 3

SPITALIZARE - CLINICA BOLI INFECȚIOASE
INIȚIAL  DIAGNOSTICATĂ CA PNEUMOPATIE ACUTĂ 
INFECȚIOASĂ
CONSULT MEDIC CURANT ONCOLOG + RGF  
PULMONARĂ A CONCLUZIONAT  DIAGNOSTICUL DE 
PNEUMONITĂ 
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CONDUITĂ TERAPEUTICĂ PENTRU PNEUMONITA SEVERĂ:
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