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Introduction
Imune checkpoint inhibitors in the treatment of melanoma have brought significant improvements in patient survival, but a new side effect
profile has emerged, that is challenging for clinicians. Our aim was to collect and characterize adverse events in patients receiving CTLA4and/or PD1-inhibitory immunotherapy for advanced melanoma and to compare our results with international literature data.

Patients and Methods
A retrospective analysis was performed at the Department of Dermatology and Allergology, University of Szeged among stage III and IV
melanoma patients receiving immunotherapy between 01.01.2017 and 10.10.2019.

Results
Patient demography:

Immune-related advers events:

• 88 patients, 42 male, 46 female, mean age: 60.125 y (35-82 y)

• N of pts with irAE: 32/88 (36%), total N of irAEs: 38
• N of pts with irAEs: CTLA4i+/-PD1i: 75% (3/4), PD1i: 34.5% (29/84)

Primary melanoma characteristics:
Cutaneous: n=71
•
•
•
•
•

Frequency of irAEs:

localisation: trunk: 49.3%, extremity: 38%, head and neck: 12.6%
subtype: NM: 55.2%, SSM: 34.3%, AM: 8.9%, amelanotic: 1,5%
mean Breslow-thickness: 5.049 mm (0.3-39 mm)
ulceration: 57.35%
pT1: 8.57%, pT2: 17.14%, pT3: 31.42%, pT4: 41.42%

Mucosal: n=1 (nasal, pT4)
Ocular: n=4 (choroideal: 1, uveal: 3, pT2: 2, pT4: 2)
Melanoma of unknown primary origin: n=12
TNM, Stage:
• Stage III: 14 (16%) (III.B: 2, III.C/D: 12)
• Stage IV: 74 (84%), (M1c: 27, M1d: 22, M1b: 16, M1a: 9)
(NM: nodular melanoma, SSM: superficial, AM: acral)
Indication,
MM stage

Adjuvant
(st. III)

Number of pts Number of pts
per treatment
and irAEs

PD1i: 8

1 patient
1 irAEs

Adjuvant
(st. IV)

1 patient
1 irAE

1 myopathy

3 pts
3 irAEs

1 colitis
1 pneumonitis
1 hyperthyreosis

25 pts
31 irAEs

88 patients PD1i: 84 pts 32 patients
CTLA4i: 4 pts

• grade 1, 2: 76.3%, grade 3: 23.7%, (grade 4: 0, deaths: 0)

javultak. Az onkoteam a pembrolizumab kezelés folytatása mellett döntött, melyet

Treatment of pts with irAE:

thromboembóliás megbetegedés (aortaív-aorta descendens lumenében lebegő thrombus)
és a malignus alapbetegség progressziója miatt egy alkalommal tudtunk megadni. A

• systemic steroid: 40% (13/32)
nemkívánt hatások esetén az immunterápiát a hypophysitisben szenvedő betegnél kellett
• hormonal therapy: 44% (14/32)

beteget az alapbetegség gyors progressziója miatt veszítettük el. Az endokrinológiai
átmenetileg megszakítani, a többi esetben zavartalanul folytatódhatott.

Influence of irAE on immunotherapy:

A bőrgyógyászati nemkívánt hatások közül két betegnél leukoderma jelentkezett, egy

• continued without interruption: 50% of pts with irAEs
egy betegnél lichenoid illetve egy betegnél maculo-papulosus bőrtünetek jelentek meg.
• temporarily
suspended:
25%
62 éves férfibetegünknél
12 pembrolizumab infúziót
követően a tenyereken,
talpakon és
a végtagokon elszórtan lividvörös, multiforme-jellegű bőrtünetek jelentek meg. A
• permanently discontinued: 25%
betegnél a szövettani vizsgálat multiforme jellegű lichenoid interface dermatitist írt le,

szájnyálkahártyán és az ajkakon eróziók, valamint keratoconjunctivitis volt látható.

Skin and mucosal lesions in Stevens Johnson
syndrome in a 62 years-old male patient after 12
infusions of PD1i. Systemic steroid lead to rapid
resolution of symptoms. Immunotherapy was
temporarily suspended.
34

1 hypothyreosis
1 hyperthyreosis

PD1i: 64

konzíliumot követően szisztémás hydrocortison kezelés mellett tünetei fokozatosan

1 colitis

2 pts
2 irAE

Metastatic CTLA4i: 4
(st. IV)

Grade of irAEs:

kortizol szint jelentkezett. Ezek alapján történt a diagnózis felállítása. Endokrinológiai

Number and
type of irAE

Metastatic PD1i: 6
(st. III)
PD1i: 6

• 42% endocrinological
• 13% dermatological, 13% gastrointestinal/hepatobiliary
32
• 11% respiratory,
11% musculoskeletal

1. kép: 62 éves férfi betegnél jelentkező Stevens Johnson szindróma bőr és nyálkahártya tünetei.

Maculo-papular rash in a 66 y-old female patient.
multiformis karakterű dermatitist írt le, mely megfelelhet PD1-gátló immunterápia
After 2 infusions of PD1i, her preexisting
mellékhatásának, a DIF vizsgálat negatív volt. A klinikai kép és a szövettan alapján
rheumatoid arthritis was exacerbated, after 3
Stevens-Johnson-szindrómát (SJS) diagnosztizáltunk. Kezdetben lokális kezelést
infusions rash, pneumonitis and hepatitis
alkalmaztunk, majd szisztémás szteroid került bevezetésre, melyet követően gyors
javulást láttunk. A daganatgátló immunterápiás kezelést ezt követően tudtuk folytatni. developed. The immuntherapy was permanently
discontinued.
Muszkuloszkelátalis mellékhatás 3 betegnél jelentkezett myositis, rheumatoid arthritis
A bőrbiopszia szövettani vizsgálata keratinocyta necrosissal járó lichenoid interface,

(RA) fellobbanása és polyarthritis formájában. A 63 éves uvea melanomában szenvedő
2. kép: 66 éves szeronegatív rheumatoid arthritisben szenvedő nőbeteg maculopapulosus bőrtünetei

1-8
Most
frequent
irAes
comparison
with
literature
data
állni, izomgyengeség és izomfájdalom jelentkeztek. Laborértékek (CK, LDH, myositis
betegnél májáttétek miatt indult immunterápia. Az első infúziót követően alig tudott lábra
testszerte

Biopszia mérsékelt fokú, vegyes lobsejtes beszűrődéssel járó vasculitist igazolt.

5 hyperthyreosis
6 hypothyreosis
1 hypophysitis
1 autoimmune diabetes
mellitus
3 pneumonitis
1 myositis
2 leukoderma
1 Stevens Johnson synd.
2 dermatitis/rash
1 rheumatoid arthitis
exacerbation
1 polyarthritis
1 hepatitis
1 pancreatitis
1 enterocolitis
1 neutropenia
1 Autoimmune hemolytic
anaemia exacerbation
1 renal insufficiency
1 urinary infection
38 irAEs

Treatment

CTLA4i
fáradékonyság, köhögés, illetve a transzaminázok emelkedése jelentkezett. Mindkét

PD1i

Szisztémás szteroid került bevezetésre. Ezzel párhuzamosan a betegnél gyengeség,

Literature data

Own
Grade
krónikus organizáló pneumoniát véleményeztek. A betegnél immunterápia
indukálta
experience

Literature
data

tüdőben, bazális és perifériás dominanciával vaskos kötegezettség, consolidált területek

kerültek leírásra diszkrét tejüveghomállyal, melynek hátterében gyógyszer okozta
grade 3-as pneumonitist és grade 2-es hepatitist diagnosztizáltunk. A szteroidot

1. Skin
Pneumonitis
lassan javultak. Az immunterápia véglegesen leállításra került, a betegnél dacarbazin
2. Gastrointestinal (n=1)
kemoterápiára váltottunk.
Grade 3. Respiratory
Gasztrointesztinális mellékhatásként
ugyanazon betegnél grade 3-as pancreatitis
és grade
Hyperthyreo2-es enterocolitis jelentkezett. Az 50 éves nőbetegnél 22 évvel a pT3-as noduláris
1 and 2 4. Arthalgia
sis (n=1)
melanoma eltávolítását követően jelentkezett a bal inguinális régióban egy tapintható
elhúzódóan kapta, melyre bőrtünetei rapidan, köhögéses panaszai és általános állapota

1. Skin
2. Gastrointestinal
3. Arthalgia
4. Endocrin

1. Endocrin (n=15)
2. Skin (n=5)
3. Arthalgia (n=2)
4. Hepatitis, colitis
(n=2)

1. Gastrointestinal
2. Endocrin
3. Hepatobiliary
4. Skin

1. Pneumonitis (n=2)
2. Myositis/myopathy
(n=2)
3. Pancreatitis, colitis
(n=2)
4. Hypophysitis (n=1)

nyirokcsomó. Műtétet követően készült szövettan melanoma áttétet igazolt, a staging
vizsgálatok a bal acetabulum régiójában csontmetasztázist írtak le. 14 alkalommal

1. Gastrointestinal Colitis (n=1)
hasmenés és hasi panaszok kapcsán sürgősséggel elvégzett laborvizsgálat magas amiláz
2. Endocrin
és lipáz értékeket mutatott, a hasi UH diffúz mesenteriális beszűrtséget írt le. A beteg
Grade 3 3. Respiratory
három napig parenterálisan kapott
methylprednisolont és folyadékpótlást, majd per os
szteroid terápiára váltottunk. A gyógyszeres kezelés és a diéta mellett a beteg panaszai
4. Skin
mérséklődtek, a kontroll laboratóriumi vizsgálatban az amiláz és a lipáz értékek
nivolumab kezelést kapott, ezt követően jelentkezett pancreatitise. A két hete tartó

Patients with preexisting diseases
Number of pts with
preexisting
endocrinological
disease (n=9)

Own
experience

IrAE

Hypothyreosis (n=7)

hypothyreosis worsening (n=2)
autoimmun diabetes mellitus (n=1)

Hyperthyreosis (n=1)

hyperthyreosis worsening (n=1)

Adrenal insuffitiency (n=1) hypophysitis (n=1)

Psoriasis vulgaris (n=1)
Autoimmune,
immunmediated (n=3) Rheumatoid arthritis

hyperthyreosis (n=1)

(n=1)

RA exacerbation, pneumonitis,
hepatitis, rash (n=1)

Spondylarthrosis (n=1)

-

Hypothyreosis + AIHA +
Endocrinological +
Boeck-sarcoidosis
autoimmune +
immunmediated (n=1)

Autoimmune hemolytic anaemia
(AIHA) worsening-crisis (n=1)

Conclusion

Our study confirmed the literature data on the frequency, severity and type of irAEs. We found, that underlying endocrinological and
autoimmune diseases are no contraindications for immunotherapy, but there is an increased risk in these patients to develop irAEs. We
concluded, that managing irAEs is a major challenge for the onco-dermatology team. To ensure early recognition, it is important that
patients, primary and emergency care staff receive detailed information about the potential irAEs. Successful treatment of irAes requires
close interdisciplinary collaboration.
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