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SIULOMO IRASYTI | KOMP NSAVIMO S4RA§US VAISTINIO PREPARATO
KEYTRUDA ( MBROLIZUMABAS) TERAPINES VERTES NUSTATYMO
PROTOKOLAS
1. Bendroji informacija
1.1. Vaistinio preparato prekinis pavadinimas, veiklioji medziaga, vaisto forma ir stiprumas

KEYTRUDA (pembroiizumabas), 50 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
1.2. Regist uotos vaistinio pre arato indikacijos
• Monoterapija KEYTRUDA skirta suaugusiems pacientams progresavusios (nerezekuotinos
arba metastazavusios) mela omos gydymui.

• Monoterapija KEYTRUDA yra skirta metastazavusio nesmulkiiyy I steliij plaucii} vezio
(toliau - NSLPV) pirmos eiles gydymui suaugusiems pacientams, kurhj nayikuose PD-L1
raiSka naviko proporcijos balais NPB; angl. tumour proportion score (TPS)) yra > 50 %, o
EGFR ar ALK naviko mutacijy nenustatyta.
• Monoterapija KEYTRUDA yra skirta vietiskai isplitusio arba metastazavusio NSLPV
gydymui suaugusiems pacientams, kuriy navikuose PD-L1 rai§ka yra > 1 % NPB ir kuriems
jau buvo taikytas bent vienas chemoterapijos kursas. Be to, pacientams, kuriems yra

nustatytos EGF ar ALK naviko mutacijos, prieS paskiriant KEYTRUDA turejo buti taikyta
taikinhj terapija.
• Monoterapija KEYTRUDA yra skirta recidyvuojancios arba efrakteriskos klasikines
HodZkino limfomos (kHL) gydymui suaugusiems pacientams, kuriems nepadejo utologine
kamieninhj i steliij transplantacija (AKLT) ir brentuksimabas vedotinas (BV), arba kuriems
trans iantacija netinka, o BV nepadejo.

1.3. Siulomos kompensuoti indikacijos (TLK-10-AM kodai)
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Monoterapija pembrolizumabu yra skirta metastazavusio nesmulknyij lqsteli\j plauciij vezio
pirmosios eiles gydymui suaugusiems pacientams, kuriij navikuose PD-L1 rai§ka naviko proporcijos
balais yra > 50 proc., o EGFR naviko mutacijy ar ALK translokacijij nenustatyta.
TLK-10-AM kodas - C34.0 - C34.9.

Pastaba: Pateikti TLK kodai nurodo tik naviko lokalizacijq ir neatspindi specifmio plauciy vezio.
1.4. Siulomi apribojimai
Nesiuloma
2. Farmakologinio naujovi§kumo vertinimas
2.1. Vaistinio pre arato grupe, veikimo mechanizmas ir reik§me gydant sif om ligf
Farmakoternine g upe: prie§navikiniai vaistai, monokloniniai antikunai, ATC kodas - L01XC18.
Veikimo mechanizmas
Pembrolizumabas yra humanizuotas monokloninis antikunas, kuris prisijungia prie programuotos

Ijjsteles uties (PD-1) receptoriaus ir blokuoja jo s veik su ligandais PD-L1 ir PD-L2. Receptorius
PD-1 yra neigiamas T-l(jstelii aktyvumo reguliatorius, kuris dalyvauja kontroliuojant T-lqsteliij
imuninj atsakq. Slopindamas PD-1 receptoriaus susijungim su PD-L1 ir PD-L2 ligandais, kuriuos

i§rei§kia antigen turindios l steles, taip pat rai§ka galima naviko ar kity naviko mikroaplinkos
4stelese, pembrolizumabas sustiprina T-l stelii? atsak , jskaitant priesvezinj aktyvumq.
Dozavimas

NSLPV serganciij pacienti tyrimas del PD-L1:
NSLPV sergantiems pacientams prie§ gydym turi buti patvirtinta naviko PD-L1 raiska validuotu
ty imu. Pembrolizumabo doze sulasinamas j ven per 30 minuciij kas 3 savaites.
Rekomenduojamoji pembrolizumabo doze NSLPV sergantiems pacientams, kuriems chemotera ija

dar netaikyta yra 200 mg.
Pacientai turi buti gydomi iki ligos progres vimo arba nebepriimtino toksinio poveikio.
2.2. Farmakologinio naujoviSkumo jvertinimas balais (paiymdti)
Vaistinio p eparato farmakologinio naujoviskumo kriterijus

Bal i

Veiklioji medziaga jau kompensuojama, kai kitq vaistinio preparato form , norim jragyti j 2n
Ligij ir kompensucjamiyi vaistinirj p eparatq joms gydyti s ra§ (A s ra§ )
Nauja veiklioji medziaga, riklausanti jau jraSytai vaistiniij preparat grupei, uriai 3 a
budingas toks pat veikimo mechanizmas (tas pat ATC ketvirtas lygmuo)
Na ja veiklioji medziaga su nauju veikimo mechanizmu kon rediai ligai gydyti, kuriai 4
gydyti vartojami vaistiniai prepa atai jau kompensuojami
Nauja veiklioji medziaga, skirta ligos, kuri iki siol buvo gydoma kitais ne medikamentiniais 5 o
budais
Nauja veiklioji med iaga, skirta ligai, kuriai iki siol gydymo nebuvo, etiolog kai ar 5 o
patogenezi§kai gydyti
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2.3. Pembrolizumabas yra nauja veiklioji medziaga su nauj veikimo mechanizmu
esmulkial steliniam plau&i} veziui, kuriam vaistiniai preparatai jau kompensuojami, gydyti.
3. Terapines naudos vertinimas

3.1. Pateikti klinikiniai tyrimai ir jij kokybes vertinimas agal Jadad kriterijus (maksimalus balij
skai&us 5):
I. KEYNOTE-024. Reck M et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive
Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2016 Oct 8.
Tyrimo kodas arba Jadad kriterijai
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3.2. Vaistinio preparato efektyvumas

* KEYNOTE-024
Tai atviras III fazes randomizuotas kiinikinis tyrimas, lyginantis pembrolizumabo ir standartines
chemoterapijos efektyvum ir saugum skiriant pacientams, sergantiems nesmulkiiy i| l stelii} plauciij
veziu, i§rei§kiandiu PD-L1.
Tyrime dalyvavo nejaunesni nei 18 m. pacientai, sergantys IV stadijos NSLPV su patvirtinta PD-L1

raiSka naviko proporcijos balais (NPB) >50 %. 35% pacienti funkcine bukle pagal ECOG skal? buvo
0; 65% - 1. Pembrolizumabo grupeje buvo maziau niekada nerukiusiij pacientij nei chemoterapijos

grupeje (3,2% ir 12,6%). Ligos charakteristikos: plokscialejstelinis - 18 %, neplok§6ial stelinis 82 %; Ml - 99 %, smegeni metastazes nustatytos 9 % pacient . Taip pat neturejo buti EGFR ar ALK
zymenij.

305 pacientai santykiu 1:1 buvo andomizuoti j 2 grupes: pembrolizumabo (n=l54) ir tyrejo skirtos
chemoterapijos su platina (n=150). Pembrolizumabo buvo skiriama 200 mg doze kas 3 sav.;

chemoterapijos grupeje buvo skiriama tyrejo parinkta chemoterapija, kurios sudetyje buvo platinos
preparatas (pemetreksedas su karboplatina, pemetreksedas su cisplatina, gemcitabinas su cisplatina,

gemcitabinas su karboplatina arba paklitaksis su karboplatina). Dazniausiai chemoterapijos grupeje
buvo skiriama karboplatinos ir pemetreksedo derinio (67 pacientai). NeplokSSial steline vezio forma
sirgusiems p cientams galejo buti taikomas palaikomasis gydymas pemetrekse u. Progresuojant ligai
buvo leidziama pereiti i§ chemoterapijos g upes j pembrolizumabo.
Paerindine vertinamoii bai tis buvo iSgyvenamumas be ligos progresijos (eng. progressio free
s rvival, PFS). Antrine vertinamoji baigtis buvo bendrasis iggyvenamumas (eng. overall survival,

OS), objektyvaus atsako daznis (eng. objective respo se rate, OR ).
PFS median pembrolizumabo g upeje buvo statistiSkai patikimai ilgesne negu chemoterpijos
grupeje, atitinakamai 10,3 men. (95% PI 6,7 - nepasiektasir 6 men. (95% PI 4,2-6,2). Ligos
progresavimo ar mi ties izikos santykis (eng. h zard ratio, HR) buvo 0,5; 95% PI 0,37-0,68;
p<0,001. Pembrolizumabas prailgino PFS median nepriklausomai nuo histologinio vezio tipo

(plokscialqstelinis ar ne).
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Pacientij, iSgyvenushj 6 men. pembrolizumabo grupeje buvo statistiskai patikimai daugiau nei
chemotera ijos grupeje, atitinkamai 80,2% ir 72,4% (HR, 0,6, 95% PI 0,41 - 0,8 ; p=0,005). Taip
pat pembrolizumabo grupeje atsako da2nis buvo didesnis palyginus su chemoterapijos grupe,
atitinkamai 44,8% ir 27,8%. Atsako trukmes mediana pembrolizumabo grupeje nepasiekta (svyravo
tarp 1,9 men. iki 14,5 men.), o chemoter pijos grupes - 6,3 men. (nuo 2,1 men. iki 12,6 men.).
Pacientij, kurie po 6 men. buvo gyvi ir nepatyr? ligos progresijos, dalis pemb olizumabo grupeje buvo

62,1% palyginus su 50,3% chemoterapijos grupeje. Chemoterapijos grupeje 66 (43,7%) p cientams
po ligos progresijos buvo skirta pemetreksedo. Tai galejo paveikti rezultatus. Pacientij stebejimo
mediana tyrime buvo 11,2 men., nera ilgalaikio stebejimo rezultatij.
3.3. Vaistinio p eparato saugumas

Bet kokio laipsnio su gydymu susij$ nepageidaujami poveikiai pembrolizumabo grupeje pasirei§ke
reciau nei chemote apijos grupeje, atitinkamai 73,4% ir 90%. Su gydymu susij$ 3,4 ar 5 laipsnio
nepageidaujami poveikiai pembrolizumabo rupeje pasirei§ke 26,6% pacientij, chemoterapijos
grupeje 53,3%. Sunkiij su gydymu susijusiij nepageidaujami} reakciji} daznis embrolizumabo ir
chemoterapijos grupese buvo panasus (21,4% ir 20,7%). Dalyv vim tyrime del su gydymu susijusii}
( nepageidaujami} reakciji} pasireiskimo pembrolizumabo ir chemoterapijos grupese nutrauke
atitinkamai 7,1% i 10,7%. Mircii}, kurias leme su gydymu susijusios nepageidaujamos reakcijos
pembrolizumabo ir chemoterapijos grupese atitinka ai buvo 1 ir 3.
Da2niausios su gydymu susijusios nepageidaujamos eakcijos pemb olizumabo grupeje buvo
viduriavimas (14,3%), nuovargis (10,4%) ir karsfiiavimas (10,4%). Chemotera ijos grupeje
dazniausios su gydymu susijusios reakcijos buvo anemija (44%), pykinimas (43,3%) ir nuovargis
(28,7%). Lengvo laipsnio neutropenija pemb olizumabo grupeje pasirei§ke 1-am pacienlui (0,6%).
Chemotera ijos gmpeje neutropenija pasireiske 34 (22,7%) pacientams, is kurii} 20 (24,4%) acientti}
patyre 3,4 ar 5 laipsnio neutropenij .
3.4. Terapine nauda (pazymeti)
Vaistinio preparato terapine nauda

Balai

V istinio preparato terapine nauda abejotina - nera jrodymi}, kad ekvivalentiska jau 3 D
kompensuojamam gydymui
Vaistinis preparatas suteikia papildom terapin} pasirinkim su i§ esmes tokia pat kaip jau 6
jtraukti} preparati} terapine nauda

Vaistinis preparatas suteikia pridetin$ terapin? naud * pacienti}, kurie gali buti gydomi 7a
(-D1
nauj vaistiniu preparatu, pogrupiui
Vaistinis preparatas suteikia p idetin? terapin? naud daugumai pacienti}, kurie gali buti 8 n
gydomi nauju vaistiniu p eparatu
Vaistinis preparatas suteikia reiksming*} pridetin terapin? naudq** pacienti}, kurie gali
buti gydomi nauju vaistiniu preparatu, pogrupiui***

9

Vaistinis preparatas suteikia reiksmingq pridetin terapin? naud daugum i pacienti}, kurie 10 o
gali buti gydomi nauju vaistiniu preparatu
*Prid6tin6 terapin nauda - vaisto sukeliamas papildomas teigiamas poveikis, pvz., geresnis simptomij slopinimas,
maZesnis nepageidauj mas poveikis.
**Reik§minga rideline terapine nauda - ligos iSgydymas, sergamumo rodikliij maz6jimas, mirtingmno rodikliij
maZejimas, nejgalumo suma inimas, darbingumo atkflrimas ir pan.
***Pacientq pogrupjs _ am tikra liga serganfch} pacienlij dalis (kai vaisto indikacijai taikomi tam tikri apribojimai, pvz.,
lydinCios ligos, kiti| vaistij neefektyvumas, kitij tai ligai skirtij gydyti vaistij kontraindikacijos ir pan.).
'Pagrlndine vertinamoji baigtis (i§gyvenamumas be ligos progresijos) - netiesiogine. Bendrasis iSgyvenamumas
nenustatyt s, stebejimo laikas iabai tru pas.
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4. Isvada

Terapine verte b iais - 10 (4+7-1)
Pembrolizumabas yra humanizuotas monokloninis antikunas, skirtas metastazavusio nesmulkiiyi
l steliy plaucii| vezio pirmos eiles gydymui suaugusiems acientams. kurii navikuose PD-L1 raiska
naviko proporciios bai is vra > 50 %. o EGFR ar ALK naviko mutaciip nenustatvta.
Pembrolizumabas yra nauja veiklioji medziaga nesmulkial steliniam plauch} veziui, kuriam vaistai
kompensuojami, gydyti.

Vertinimui pateiktame klinikiniame tyrime pembrolizumabas buvo lyginamas su platinos
chemotera ija. Pembrolizum bas prailgino isgyvenamumo be progresijos median 4,3 men. lyginant
su standartine chemoterapija. Pembrolizumabo grupeje pacientq, kurie iSgyveno 6 men., dalis buvo
7,8% didesne negu kontrolines grupes, taCiau bendrojo isgyvenamumo trukme nenustatyta. Nors

tyrimo duomenys y a teikiantys vilchj, taciau del trumpo stebejimo laiko (pacientij stebejimo median
buvo tik 11,2 men.) galutiniij i§vadij apie vaisto efektyvum ir saugum daryti negalima.

(

Tyrimo duomenimis, pembrolizumabas suteikia pridetin terapin$ naud daliai pacient , kurie gali
buti gydomi nauju vaistiniu preparatu, taciau del to, kad efektyvumas nustatytas naudojant

etiesiogin? vertinam j baigtj ir del trumpo stebejimo laiko terapine nauda mafcinama vienu balu.
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