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Santrauka
Dažniausia galvos ir kaklo navikų histologinė forma – 
plokščiųjų ląstelių karcinoma. Ši onkologinė liga išlieka 
opi problema. Tinkamo gydymo planavimas ir pasir-
inkimas priklauso nuo ligos išplitimo, stadijos. Dažnai 
susiduriama su gydymo parinkimo problema, esant 
pažengusios ligos stadijoms. Metastazavusiai ir recidy-
vavusiai galvos ir kaklo plokščiųjų ląstelių karcinomai 
gydyti šiais laikais taikomi nauji sisteminės terapijos 
metodai, vieni kurių apima gydymą pembrolizumabu 
bei nivolumabu.
Tyrimo tikslas – atrinkti ir išanalizuoti literatūrą apie PD–
L1 imunoterapijos naudojimą galvos ir kaklo plokščiųjų 
ląstelių karcinomos gydymui.
Metodika. Atlikta mokslinių straipsnių paieška 
elektroninėse duomenų bazėse PubMed, ScienceDirect 
ir UpToDate, naudojant raktažodžius. Atrinkti ir anali-
zuoti 2018-2022 metais išspausdinti moksliniai straip-
sniai, atitinkantys darbo temą.
Rezultatai. Remiantis išanalizuotais moksliniais straip-
sniais, imunoterapija nivolumabu bei  pembrolizumabu 
yra pakankamai saugus ir efektyvus gydymo būdas, didi-
nantis bendrą pacientų, sergančių vėlyvos stadijos galvos 
ir kaklo plokščiųjų ląstelių karcinoma, išgyvenamumą 
bei mažinantis naviko recidyvo tikimybę. 
Išvados. Gydymas nivolumabu ar pembrolizumabu le-
mia geresnį sergančiųjų vėlyvos stadijos galvos ir kaklo 
plokščiųjų ląstelių karcinoma  bendrą išgyvenamumą, 
geresnę gyvenimo kokybę bei yra saugesnis, nei gydant 
kitais, įprastai skiriamais medikamentais.

Įvadas
Plokščiųjų  ląstelių karcinoma yra epitelinio audinio 

navikas, kurių didžiausią dalį sudaro galvos ir kaklo pik-

tybiniai navikai. Galvos ir kaklo plokščiųjų  ląstelių karci-
nomos (GKPLK) pasireiškimas yra opi problema. Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 2020 m. gerklų 
vėžiu centrinėje ir rytinėje Europos dalyje susirgo 16580 
vyrų ir 1550 moterų, burnaryklės - 9200 vyrų ir 1891 moterų, 
o nosiaryklės - 1342 vyrų ir 559 moterys [1–3]. GKPLK 
etiologiniai veiksniai apima tabako rūkymą, alkoholio bei 
opiodų vartojimą, įvairias virusines infekcijas, tokias kaip 
Epštein-Baro virusas, žmogaus papilomos virusas (ŽPV), 
herpes-simplex virusas bei hepatitas C, taip pat radiaciją ir 
genetinius veiksnius [4]. GKPLK diagnostika remiasi apžiū-
ros, netiesioginės ir tiesioginės laringoskopijos rezultatais, 
biopsijos histologinio tyrimo duomenimis, radiologiniais 
vaizdo tyrimais (kompiuterinės tomografijos tyrimu, ma-
gnetinio rezonanso tyrimu ir pozitronų emisijos tomografijos 
tyrimu) [5]. Naujausios literatūros duomenimis, I-II (anks-
tyvos) stadijos GKPLK gydymas yra  pirminis chirurginis 
gydymą  arba radioterapija (RT). Gydymo būdo pasirin-
kimas priklauso nuo daugelio veiksnių: paciento amžiaus, 
anatominės naviko lokalizacijos ir chirurginio priėjimo 
galimybių, potencialių funkcinių operacijos rezultatų įver-
tinimo, gretutinių paciento ligų. III-IV (vėlyvos) stadijos 
GKPLK gydoma kombinuota terapija, t.y. chirurginiu, RT ir 
(ar) chemoterapijos metodais. Kalbant apie metastazavusią 
ir atsinaujinusią GKPLK, naujausių tyrimų duomenimis, 
rekomenduojama paliatyvioji chemoterapija, pakartotinis 
spindulinis gydymas (brachiterapija), esant galimybei pa-
cientų įtraukimas  į vykdomus naujų chemopreparatų klini-
kinius tyrimus arba kita sisteminė terapija [6,7]. Tinkamos 
sisteminės terapijos parinkimas ir taikymas priklauso nuo 
daugelio veiksnių, tokių kaip paciento gretutinės ligos, anks-
čiau taikyto gydymo  bei paciento naviko bioptato ląstelių 
PD-1 receptorių raiškos. Sisteminės terapijos būdai apima 
EGFR (angl. epithelial growth factor receptor) inhibitorius, 
pvz. cetuksimabą, konvencinę citotoksinę chemoterapiją bei 
imunoterapiją, pasitelkiant PD-1 receptorių inhibitorius, t.y. 
pembrolizumabą bei nivolumabą [8].
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Tyrimo tikslas − atrinkti ir išanalizuoti literatūrą apie 
PD–L1 imunoterapijos naudojimą galvos ir kaklo plokščiųjų  
ląstelių karcinomos gydymui.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinių straipsnių paieška elektroninėse duo-

menų bazėse PubMed, ScienceDirect ir UpToDate, naudo-
jant raktažodžius. Atrinkti ir analizuoti 2018-2022 metais 
išspausdinti moksliniai straipsniai, atitinkantys darbo temą.

Tyrimo rezultatai
Veikimo mechanizmas. Nivolumabo bei pembrolizu-

mabo veikimas susijęs su PD-1 (angl. Programmed death) 
receptoriais. Šių specifinių PD-1 receptorių raiška būdinga 
monocitams, T ir B limfocitams, dendritinėms ląstelėms bei 
kitoms imuninėms ląstelėms. Onkologinio proceso metu  
navikinių ląstelių paviršiuje esantis specifinis ligandas PDL-1 
geba jungtis prie šio PD-1 receptoriaus ir gali sutrikdyti imu-
ninių ląstelių veiklą. Ši sąveika lemia T ląstelių disfunkciją 
bei neutralizaciją, todėl sutrinka imuninis atsakas. PD-1 re-
ceptorių inhibitoriai, nutraukdami šią sąveiką, didina imuni-
nės sistemos aktyvumą, kovojant prieš vėžines ląsteles [9].

Nivolumabas. Nivolumabas yra vienas iš pirmųjų PD-1 
inhibitorių, patvirtintų onkologiniams susirgimams gydyti, 
jis registruotas ir Lietuvoje. Šis monokloninis antikūnas 
tinkamas gydyti melanomą, Hodžkino limfomą, pažengu-
sios stadijos inkstų ląstelių karcinomą, GKPLK, piktybinę 
pleuros mezoteliomą bei tam tikrus storosios bei tiesiosios 
žarnos navikus. Nivolumabas dar vartojamas plaučių, urote-
lio, stemplės ir skrandžio jungties vėžio, stemplės plokščiųjų 
ląstelių karcinomos gydymui [10]. Nors FDA (angl. Food and 
Drug Administration) šį vaistą pristatė rinkai dar 2014 m., 
tačiau tik 2016 m. nivolumabas patvirtintas kaip tinkamas 
vaistas gydyti atsinaujinančią ar metastazavusią GKPLK, 
jeigu įprastinis chemoterapinis gydymas yra neefektyvus 
[11]. Toks sprendimas priimtas įvertinus atliktus klinikinius 
tyrimus.

Vėlyvos stadijos GKPLK pacientams gydymo atsakas 
geresnis vartojant nivolumabą,  nei taikant monoterapiją 
metotreksatu, docetakseliu ar cetuksimabu. Vertinant ni-
volumabo efektyvumą praėjus 2 m. nuo terapijos pradžios, 
šis PD-1 inhibitorius lėmė ilgesnę gyvenimo trukmę, nei 
gydymas kitais standartiniais  medikamentais. Buvo ste-
bima 32 proc. mažesnė mirties rizika, lyginant šias pacientų 
grupes. Gydymas Nivolumabu lėmė beveik 3 kartus didesnį 
bendrą išgyvenamumą (BI), lyginant su gydymu kitais me-
dikamentais [12]. Nivolumabas vienodai efektyvus visiems 
pacientams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Suformavus 
dvi pacientų grupes, < 65 m. bei ≥ 65 m., bendras BI buvo 
ilgesnis abiejose amžiaus grupėse, lyginant šį monokloninį 

antikūnį vartojančius bei kitais medikamentais gydomus 
pacientus. Praėjus 30 mėn. nuo gydymo pradžios, BI buvo 
daugiau nei tris kartus didesnis nivolumabu gydomų pacientų 
grupėje, nei kitus medikamentus vartojančių pacientų gre-
tose. Tokia tendencija stebima ir jaunesniems, ir vyresniems 
asmenims [13]. Specialistams aktualu, ar šis vaistas efek-
tyvus, nepriklausomai nuo to, ar nustatytas ŽPV, nes ŽPV 
– vienas GKPLK rizikos veiksnių [14]. Atlikti klinikiniai 
tyrimai patvirtina neoadjuvantinį nivolumabo efektyvumą 
GKPLK pacientams, esant ir teigiamam, ir neigiamam ŽPV 
tyrimui [15].

Nivolumabo naudojimas saugesnis, nei kiti vėlyvos 
GKPLK gydymui vartojami preparatai. Retesnės pacientų 
nepageidaujamos reakcijos, jis toleruojamas geriau [16]. 
Nivolumabą vartojusių pacientų gyvenimo kokybė taip pat 
geresnė, jie rečiau skundžiasi nuovargiu, dispnėja ir apetito 
nebuvimu, skausmu bei jutimo (skonio bei kvapo) problemo-
mis, nei gydomi standartiniais medikamentais [17]. Geresnė 
šio PD-1 inhibitoriaus tolerancija, lyginant su alternatyviu 
gydymu kitais medikamentais, stebima tiek jaunesnių, tiek 
vyresnių pacientų grupėje. Tokie rezultatai leidžia daryti prie-
laidą, jog amžius neturėtų būti esminis veiksnys, lemiantis 
imunoterapijos pasirinkimą [13]. Su gydymu nivolumabu 
susijusios nepageidaujamos reakcijos dažniausiai paveikia 
odą. Tai gali būti odos bėrimas, niežulys ar makulopapulinis 
bėrimas. Kitos nepageidaujamos reakcijos, tokios kaip ape-
tito sumažėjimas, nuovargis bei hipotiroidizmas, buvo stebi-
mos rečiau, tačiau šios reakcijos nebūtinai yra blogas ženklas 
– nustatytos jų dažnio sąveikos su gydymo efektyvumu. 
Pacientams, patyrusiems nepageidaujamų odos reakcijų, BI 
rodiklis buvo geresnis. Galima teigti, kad nepageidaujamos 
odos reakcijos gali būti teigiamas prognostinis  GKPLK 
gydymo veiksnys [18].

Pembrolizumabas. Monokloninio antikūno pembro-
lizumabo, inhibuojančio PD-1 receptorius, patvirtinimas 
vaistų rinkoje atvėrė naujas imunoterapijos galimybes, 
skatinančias antinavikinį melanomos, nesmulkiųjų ląstelių 
plaučių vėžio (NSLPV), Hodžkino limfomos, uroteliomos, 
renalinių ląstelių karcinomos, stemplės, storosios ir tiesiosios 
žarnos, krūties bei endometriumo vėžio gydymo poveikį 
[19]. Kai kurie klinikiniai tyrimai yra užfiksavę pembro-
lizumabo priešvėžinių savybių, sergant šlapimo pūslės ir 
kiaušidžių karcinoma [20,21]. Lietuvoje daugelis autorių 
aptaria pembrolizumabo reikšmę, ypač gydant NSLPV, kai 
PD-L1 raiška ≥ 50 proc. ląstelių. Atsakas į šį imunoterapijos 
gydymą yra geresnis, lyginant su įprastine chemoterapija, 
nes pastebėta, kad pembrolizumabas ne tik pagerina gyve-
nimo trukmę, nesukeldamas naviko progresavimo, bet yra 
pakankamai gerai toleruojamas pacientų ir didina BI [22,23]. 
FDA pembrolizumabą gydyti metastazavusią ir recidyvavusią 
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GKPLK patvirtino 2019 m. birželio 10 dieną. Pembrolizu-
mabas registruotas ir Lietuvoje, skyrimo indikacijos apima 
GKPLK gydymą, skiriant medikamentą kaip monoterapiją 
arba derinant su chemoterapija (cisplatina ir 5-fluorura-
cilu (5-FU)), kai PD-L1 sudaro ≥ 50 proc. [24]. 2020 m. 
R. Uppaluri su bendraautoriais klinikiniame tyrime aprašė 
pembralizumabo poveikį GKPLK sergantiems pacientams, 
skirdami šį preparatą neoadjuvantinio ir adjuvantinio gydymo 
metu. Šioje studijoje pacientai buvo gydomi neoadjuvantine 
pembrolizumabo terapija, po 2 savaičių buvo skirtas ope-
racinis gydymas, po jo − pooperacinis chemoradioterapijos 
kursas. Pacientai suskirstyti į dvi grupes: mažos ir didelės 
patologijos rizikos pacientus. Didelės rizikos (teigiami au-
dinio rezekcijos kraštai bei tolimosios naviko metastazės) 
pacientai buvo gydyti adjuvantine pembrolizumabo terapija. 
Tyrimui atrinkti pacientai sirgo vėlyvos stadijos GKPLK, 
jiems nebuvo nustatytas  žmogaus papilomos virusas (ŽPV), 
jų kaulų čiulpų funkcija nebuvo sutrikusi. Autoriai teigė, kad 
pacientų, kurių patologinis atsakas į naviką (angl. pathologic 
tumor response, pTr) ≥ 10 proc., geresnis BI, nei pacientų, 
kurių pTr mažesnis. Gydymas pembrolizumabu buvo pa-
kankamai saugus, nustatyta mažesnė ligos recidyvo rizika 
ir geresnis BI rezultatas [25]. Kalbant apie šalutinį pembro-
lizumabo poveikį, pagrindinės nepageidaujamos reakcijos 
buvo odos bėrimas, hepatitas, kolitas ir hipotiroidizmas [26]. 
Pasireiškus tokiai nepageidaujamai reakcijai kaip hipotiroi-
dizmas, E. Cohen ir kt. pataria tęsti imunoterapiją, bet kas 
2 mėn. gydymo kurso metu stebėti pacientų skydliaukės 
funkciją ir skirti levotiroksiną. Verta paminėti, kad esant < 
I0 nepageidaujamoms reakcijoms, imunoterapija tęsiama, 
II0 - stabdoma imunoterapija, sprendžiama dėl poreikio am-
bulatoriškai skirti gliukokortikoidų, ≥ III0 - rekomenduoja-
mas paciento stacionarizavimas, stabdoma imunoterapija 
bei skiriama gliukokortikoidų. Autoriai atkreipia dėmesį, 
kad imunosupresinių būklių pacientai, sergantys ŽIV arba 
hepatitu, atitinka pembrolizumabo gydymo kriterijus, jei 
CD-4+ skaičius yra normalus (500-1400/mm3) [27]. Kitoje 
studijoje J. Bauman ir kt. teigia, kad saugi pembrolizumabo 
dozė turėtų būti 200 mg kas 3 savaites, preparatą pradedant 
skirti 1 savaite anksčiau iki spindulinio gydymo su cisplatina 
pradžios [28]. Daugelis autorių teigia, kad PD-1 inhibitorių 
vartojimas pagerina BI sergant metastazavusia GKPLK. 
Pembrolizumabas derinyje su chemoterapija parodė geresnį 
antinavikinį poveikį, lyginant su agresyviu cisplatinos, 5-FU 
ir cetuksimabo režimu. Pembrolizumabas, skiriamas kaip 
monoterapija, parodė geresnį BI tiems pacientams, kurių PD-
L1 raiška yra ≥ 50 procentų [26,29]. Kiek kitokią nuomonę 
savo tyrime išsakė E. Cohen su kolegomis. Studijos autoriai 
siūlo pacientams, kurių ligos eiga agresyvi, stebimi recidyvai 
ir greitas metastazavimas, skirti kombinuotą imunoterapiją, 

t.y. pembrolizumabą kartu su chemoterapijos kursu. Kalbant 
apie gyvenimo kokybę, vartojant pembrolizumabą pastebėta 
pagerėjusi rijimo, kalbėjimo, valgymo bei socialinių funk-
cijų kokybė, lyginant su standartine chemoterapija, tačiau 
pažymima būtinybė aptarti visus galimus gydymo aspektus 
individualiai su kiekvienu pacientu [26,27].

Išvados
1. Gydymas nivolumabu ar pembrolizumabu lemia 

geresnį vėlyvos stadijos GKPLK pacientų bendrą išgyve-
namumą, nei gydant kitais standartiniais medikamentais.

2. Vėlyvos stadijos GKPLK pacientų gyvenimo kokybė 
geresnė taikant imunoterapiją nivolumabu ar pembrolizu-
mabu, nei gydant  kitais standartiniais medikamentais.

3. PD-1 inhibitoriai nivolumabas bei pembrolizumabas 
yra saugesni gydant vėlyvos stadijos GKPLK, nei kiti stan-
dartiniai medikamentai.
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PD-1 INHIBITION IMMUNOTHERAPY FOR 
THE TREATMENT OF SQUAMOUS CELL 
CARCINOMA OF THE HEAD AND NECK

R. Patalavičiūtė, J. Auželytė, V. Liutkevičius
Keywords: PD-L1 inhibitors, Nivolumab, Pembrolizumab, 

head and neck squamous cell carcinoma.
Summary
The most common histological form of head and neck tumors 

is registered to be squamous cell carcinoma. This oncological dis-
ease remains a serious issue. The choice of appropriate therapy de-
pends on the development of squamous cell carcinoma of the head 
and neck. Treatment of systemic therapy, including Pembrolizumab 
and Nivolumab, is currently being used for metastatic and recur-
rent squamous cell carcinoma of the head and neck.

The aim of the study was to select and analyze the literature 
on the use of PD-L1 immunotherapy when treating squamous cell 
carcinoma of the head and neck.

Methodology. The scientific articles search was conducted 
using electronic databases such as PubMed, ScienceDirect and Up-
ToDate. Selected scientific articles were published in the time pe-
riod of 2018-2022 corresponding to the topic of our study.

Results. According to the scientific articles that were analyzed, 
immunotherapy with Nivolumab and Pembrolizumab was shown 
to be safe and effective. Moreover, it has increased the overall sur-
vival of patients with advanced squamous cell carcinoma of the 
head and neck and has reduced tumor recurrence.

Conclusions. Treatment with Nivolumab or Pembrolizumab re-
sults in better overall survival, better quality of life and is safer for 
patients with advanced squamous cell carcinoma of the head and 
neck compared to the treatment with other standart medications.
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