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Opinia Rady Przejrzystości  
nr 278/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku  

w sprawie objęcia refundacją w ramach katalogu chemioterapii leków 
zawierających substancję czynną vinorelbinum, przy danych 

klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, 
lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce 

Produktu Leczniczego, tj. w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 
C45.0 – złośliwy międzybłoniak opłucnej (stadium zaawansowane) 

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją w ramach katalogu 
chemioterapii leków zawierających substancję czynną vinorelbinum, 
przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, 
lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego, tj. w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 C45.0 – złośliwy 
międzybłoniak opłucnej (stadium zaawansowane). 

Uzasadnienie 

Złośliwy międzybłoniak opłucnej należy do nowotworów, w których leczenie 
ma ograniczony wpływ na czas przeżycia. Z tego powodu brak jest powszechnie 
przyjętego standardowego postępowania. 

Dowody naukowe niższej jakości, w postaci badań klinicznych II fazy (9 badań), 
wskazują na użyteczność winorelbiny w monoterapii oraz terapii skojarzonej. 
W badaniach stwierdzono u części chorych odpowiedź ogólną, odnotowano 
także dłuższy czas przeżycia całkowitego oraz poprawę samopoczucia 
psychicznego pacjentów przy możliwym do zaakceptowania profilu 
bezpieczeństwa leku.  

Badania dotyczące I linii leczenia – monoterapia winorelbiną: 

 w badaniu Muers 2008, (wieloośrodkowe randomizowane badanie 
z udziałem 409 chorych na złośliwego nabłoniaka opłucnej III lub IV stadium 
choroby) u 16% pacjentów w grupie ASC (active symptom control) plus 
winorelbina wykazano odpowiedź na chemioterapię, stabilizację choroby – 
59% chorych, a postęp choroby u 34%. Chorzy w tej grupie mieli dłuższy czas 
przeżycia całkowitego (OS) niż w grupie samego ASC, co wiązało się 
ze wzrostem mediany przeżycia o 2 miesiące. Odnotowano także przewagę 
(różnice nieistotne statystycznie) leczenia ASC plus winorelbina w zakresie 
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przeżycia wolnego od progresji. PFS w tej grupie wyniósł 6,2 miesiące,  
a 1-roczny czas PFS osiągnęło 28% chorych. 

 w badaniu Steele 2000 (jednoośrodkowe, otwarte badanie II fazy z udziałem 
29 pacjentów) stwierdzono częściową odpowiedź na leczenie u 24% 
pacjentów, u 55% stabilizację choroby a u 21% jej progresję. Mediana czasu 
przeżycia całkowitego wynosiła 10,6 miesięcy, odsetek pacjentów 
z jednorocznym przeżyciem wyniósł 41%. Jakość życia uległa poprawie 
u większości pacjentów w zakresie objawów psychologicznych i objawów 
ze strony płuc, jednak odnotowano pogorszenie w poziomie aktywności 
pacjentów. 

Badania dotyczące I linii leczenia – terapia skojarzona: 

 w badaniu Fennell 2005 (badanie jednoośrodkowe II fazy, z udziałem 
26 pacjentów, oceniające skuteczność leczenia winorelbiną z oksaliplatyną) 
częściową remisję uzyskano u 23% chorych, 65% pacjentów miało stabilną 
chorobę, u 12% chorych stan się pogorszył. Mediana przeżycia wolnego 
od progresji wynosiła 4,7 miesiąca, a odsetek jednorocznych przeżyć – 27%. 

 w badaniu Sørensen 2008 (badanie II fazy z udziałem 54 pacjentów, 
oceniające aktywność cisplatyny i winorelbiny u wcześniej nieleczonych 
pacjentów z nieoperacyjnym złośliwym międzybłoniakiem opłucnej) u 25,9 % 
chorych uzyskano częściową odpowiedź, a u 3,7% pacjentów odpowiedź 
całkowitą. Odsetek przeżyć po 1 roku, 2 latach i 3 latach wyniósł 
odpowiednio 61%, 31% i 4%. Mediana czasu do progresji wynosiła 
7,2 miesięcy, a mediana całkowitego czasu przeżycia 16,8 miesięcy. 

Badania dotyczące II linii leczenia- monoterapia winorelbiną: 

 w badaniu Stebbing 2009 (jednoośrodkowe otwarte badanie II fazy 
z udziałem 63 pacjentów, stosujących uprzednio chemioterapię) u 16% 
chorych uzyskano częściową odpowiedź, u 43% stabilną chorobę u 16% 
jej progresję. Przeżycie całkowite wynosiło 9,6 miesięcy. 

 w badaniu Zucali 2013 (jednoośrodkowe badanie retrospektywne 
obejmujące 59 chorych, u których choroba postępowała po chemioterapii 
opartej na stosowaniu pemetreksedu) częściową odpowiedź na leczenie 
uzyskano u 15,2% chorych, u 33,9% osiągnięto stabilizację choroby, 
a u 45,8% jej progresję. Mediana przeżycia całkowitego wynosiła 
6,2 miesięcy. 

 wW badaniu Zucali 2008 (jednoośrodkowe, prospektywne badanie II fazy 
z udziałem 30 pacjentów leczonych uprzednio permetreksedem z lub bez 
zastosowania pochodnych platyny) częściową odpowiedź stwierdzono 
u 10% pacjentów, u 33,3% stabilizację choroby po leczeniu, a postęp choroby 
u 56,7%. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 2,8 miesiąca, 
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mediana przeżycia całkowitego 10,9 miesięcy, odsetek przeżycia wolnego 
od progresji po 3,4, i 6 miesiącach wynosił 44,8%, 44,8% i 31%. 

Badania dotyczące II lub kolejnej linii leczenia- terapia skojarzona: 

 w badaniu Toyokwa 2013 (badanie z udziałem 17 chorych, którym 
podawano winorelbinę i gemcytabinę w II i kolejnych liniach leczenia. 
Byli to pacjenci ze wznową po operacji lub z nieresekcyjnym 
międzybłoniakiem opłucnej, u których w ramach wcześniejszych linii 
stosowano co najmniej jedną chemioterapię opartą na pochodnych platyny 
i pemetreksedzie) u 18% pacjentów zaobserwowano częściową odpowiedź, 
u 65% stabilizację choroby, a u 18% jej progresję. Mediana przeżycia 
wolnego do progresji wynosiła 6,0 miesiąca, 1-roczny odsetek PFS 17,6%. 
Mediana przeżycia całkowitego wynosiła 11,2 miesiąca, a 1-roczny odsetek 
przeżyć 43.9%; 

 w badaniu Zauderer 2014 (jednoośrodkowe badanie na podstawie raportów 
klinicznych pacjentów leczonych winorelbiną lub/i gemcytabiną jako 
II i III linia terapii z udziałem 60 chorych) u 43% pacjentów wykazano 
progresję choroby w obrazowaniu za pomocą tomografii komputerowej, 
u 4% wystąpiły objawy kliniczne progresji, a u 42% badanie TC wykazało 
stabilizację choroby. U 8% stwierdzono stabilizację kliniczną. Mediana czasu 
wolnego od progresji wynosiła 1,7 miesiąca, mediana czasu przeżycia 
całkowitego wynosiła 5,4 miesiąca. 

Odnaleziono trzy wytyczne praktyki klinicznej dotyczące złośliwego 
międzybłoniaka opłucnej: amerykańskie z 2017 r. (National Comprehensive 
Cancer Network- NCCN), europejskie z 2015 r. (European Society for Medicinal 
Oncology- ESMO) oraz polskie z 2013 r. (Polskie Towarzystwo Onkologii 
Klinicznej – PTOK). Wszystkie wymieniają winorelbinę jako możliwą opcję 
terapeutyczną: 

 jako pierwszą lub kolejną opcję chemioterapii stosowanej u pacjentów 
w przypadku zaawansowania klinicznego nowotworu stopnia I do III oraz 
przy nabłonkowym typie histologicznym, gdy zmiana jest nieoperacyjna 
(z leczeniem indukcyjnym pemetreksydem z cisplatyną lub bez) lub 
w połączeniu z radioterapią po zabiegu operacyjnym niepoprzedzonym 
leczeniem indukcyjnym; 

 jako pierwszą lub kolejną opcję chemioterapii stosowanej u pacjentów 
w przypadku zaawansowania klinicznego stopnia IV lub przy nowotworze 
o mieszanym typie histologicznym lub przy zmianie nieoperacyjnej, 
u pacjentów z punktacją w skali ECOG od 0 do 2 punktów od razu 
po diagnozie lub po okresie obserwacji do progresji choroby; 

 jako lek do stosowania w II linii leczenia chemioterapeutycznego 
u pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem opłucnej, który wykazuje 
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tendencję do dłuższego przeżycia - nie ma standardów terapii w tej grupie 
chorych; 

 jako opcję terapeutyczną u niektórych chorych w dobrym stanie sprawności 
(szczególnie z nabłonkowym typem nowotworu) niekwalifikujących się 
do resekcji. 

Wytyczne wskazują, że największą skuteczność w międzybłoniaku opłucnej 
wykazują niektóre antymetabolity (pemetreksed, gemcytabina, ralytreksed) 
oraz cisplatyna, doksorubicyna i winorelbina. Wybrani chorzy mogą odnieść 
krótkotrwałą korzyść z drugiej linii chemioterapii np. winorelbiną.  

Zgodnie z opinią eksperta klinicznego winorelbina może być stosowana w I lub 
II linii leczenia, w przypadkach zaawansowanych klinicznie w stadium 
uniemożliwiającym pierwotne leczenie chirurgiczne o założeniu radykalnym lub 
u chorych z nawrotem choroby po leczeniu chirurgicznym. 

Nakłady poniesione przez płatnika publicznego na refundację winorelbiny 
w omawianym wskazaniu będą nieznaczne, ze względu na niewielką liczbę 
chorych ( około 320 osób rocznie). 

....................................................  
Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Michał Myśliwiec 

Tryb wydania opinii 

Opinię wydano na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) 

Wykorzystane źródła danych: 

1. Opracowanie na potrzeby oceny zasadności dalszej refundacji leków zawierających daną substancję czynną 
we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, raport 
nr OT.434.30.2017 „Winorelbina w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C45.0 (międzybłoniak 
opłucnej)”. Data ukończenia: 19.08.2017 r. 


