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Wykaz wybranych skrótów 
Agencja / AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

ChPL Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Lek produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne 
(Dz.U.  z 2016 r., poz. 2142, z późn. zm.) 

MZ Ministerstwo Zdrowia 

nd nie dotyczy 

CT tomografia komputerowa (ang. Computer tomography) 

PET-CT pozytonowa tomografia emisyjna (ang. Positron emission tomography–computed tomography) 

ECOG skala sprawności według Eastern Cooperative Oncology Group 

PFS przeżycie wolne od progresji (ang. progression free survival) 

OS przeżycie całkowite (ang. Overall survival) 

MPM złośliwy międzybłoniak opłucnej (ang. Malignant Pleural Mesothelioma) 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

RCT badanie kliniczne z randomizacją (ang. randomized clinical trial) 

RTG radiografia 

CTCAE Formularz Common Terminology Criteria for Adverse Events Version 4.0. 

Technologia 
technologia medyczna w rozumieniu art. 5 pkt 42 b ustawy o świadczeniach lub środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 21 i 28 
ustawy o refundacji 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

WDŚ wysokość dopłaty świadczeniobiorcy 

Wytyczne AOTMiT 
Wytyczne przeprowadzania Oceny Technologii Medycznych (HTA). Załącznik do Zarządzenia 
nr 40/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 13 września 2016 
r. w sprawie wytycznych oceny świadczeń opieki zdrowotnej.  
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1. Podstawowe informacje o zleceniu 

Data wpłynięcia zlecenia do AOTMiT (RRRR-MM-DD) 
i znak pisma zlecającego 

 2017-08-08 
 BP.402.11.2017.LA 

Pełna nazwa świadczenia opieki zdrowotnej: 
Winorelbina w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C45.0 (międzybłoniak opłucnej) 

Typ zlecenia: art. 31 n pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 
– realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 
X zlecenie Ministra Zdrowia złożone z urzędu  

 
zlecenie Ministra Zdrowia na wniosek konsultanta krajowego z dziedziny medycyny odpowiedniej dla danego świadczenia 
opieki zdrowotnej 

 
zlecenie Ministra Zdrowia na wniosek stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami statutu towarzystwem 
naukowym o zasięgu krajowym – za pośrednictwem konsultanta krajowego z dziedziny medycyny odpowiedniej dla danego 
świadczenia opieki zdrowotnej 

 zlecenie Ministra Zdrowia na wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

 
zlecenie Ministra Zdrowia na wniosek stowarzyszenia lub fundacji, których celem statutowym jest ochrona praw pacjenta 
– za pośrednictwem konsultanta krajowego z dziedziny medycyny odpowiedniej dla danego świadczenia opieki zdrowotnej 

Podmiot odpowiedzialny dla ocenianej technologii: 
Navelbine - Pierre Fabre Medicament 
Navirel - medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH 
Neocitec - Sandoz GmbH 
Vinorelbine Accord (produkt nierefundowany) - Accord Healthcare Limited 
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2. Przedmiot i historia zlecenia 

Na podstawie art. 31 n pkt 5 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), w związku z art. 40 ustawy z dnia 12 maja 
2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.), przygotowano raport pozwalający ocenić zasadność 
dalszej refundacji leków zawierających winorelbinę w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C45.0 tj. 
innych niż ujętych w Charakterystyce Produktu Leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142). 

Ze względu na ograniczenia czasowe oraz kadrowe Wydziału Oceny Technologii Medycznych, niniejsze 
opracowanie zostało ograniczone do analizy skuteczności oraz bezpieczeństwa, a także przeglądu dostępnych 
rekomendacji klinicznych i refundacyjnych. 
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3. Problem decyzyjny 

3.1. Problem zdrowotny 
Międzybłoniak (ang. mesothelioma, kod ICD-10: C45.0) to rzadko występujący nowotwór wywodzący się  
z powierzchniowych komórek surowiczych błony wyścielającej jamę opłucnej. Może zajmować również 
otrzewną 
i osierdzie.  

Epidemiologia 

Średni wiek zachorowania to ok. 60 rok życia. Zachorowalność ocenia się na 0,9:100000. Liczba 
zarejestrowanych rozpoznań  w Polsce wynosi około 320 rocznie. Mężczyźni chorują 3-5 razy częściej niż 
kobiety. 

Etologia i czynniki ryzyka 

Udokumentowane jest zwiększone ryzyko zachorowania u osób narażonych na kontakt z azbestem. Szacuje 
się, że 50-77% chorych pracowało w warunkach narażenia na pył azbestowy lub mieszkało  
z zanieczyszczonych obszarach. Liczba zachorowań na międzybłoniaka opłucnej wzrasta w większości krajów, 
co przypisuje się dużemu narażeniu społeczeństwa na kontakt z azbestem w poprzednich dekadach. 
W większości przypadków międzybłoniak rozwija się po wielu latach (nawet kilkudziesięciu) od narażenia. 
Ponadto w etiologii postuluje się rolę wirusa simian virus 40. Nie wykazano związku pomiędzy paleniem 
papierosów a występowaniem międzybłoniaka. 

Obraz kliniczny 

Międzybłoniak długo pozostaje bezobjawowy, rozpoznawany jest najczęściej w zaawansowanym stadium. 
Do najczęstszych objawów klinicznych należą: ból w klatce piersiowej, duszności, kaszel, wysięk do opłucnej, 
utrata masy ciała, zniekształcenie klatki piersiowej. Guz jest agresywny głównie miejscowo, dominuje 
naciekanie okolicznych tkanek. Czas przeżycia to 4-18 miesięcy. 

Diagnostyka 

W diagnostyce mesothelioma stosuje się badania obrazowe klatki piersiowej (RTG, CT) i badanie cytologiczne 
płynu wysiękowego w opłucnej. Decydująca jest biopsja i badanie histologiczne guza. W ocenie stopnia 
zaawansowania choroby pomocny jest PET-CT. 

Leczenie 

Złośliwy międzybłoniak opłucnej należy do nowotworów, w których leczenie ma niewielki wpływ na czas 
przeżycia – z tego powodu nie ma powszechnie przyjętego standardowego postępowania 

A. Leczenie operacyjne – jedyną szansę wyleczenia stwarza doszczętny zabieg operacyjny 
(tzw. zewnątrznopłucowa pleuropnemonektomia lub pleurektomia i dekortykacja (zabieg oszczędzający 
płuco) w razie potrzeby  z  wycięciem przepony i osierdzia. W obu przypadkach często stosuję się 
uzupełniającą radioterapie. Radykalne leczenie jest jednak możliwe tylko u niektórych chorych. 
W większości przypadków operacja ma charakter cytoredukcyjny lub typowo paliatywny np. jej celem 
jest zmniejszenie gromadzenia się płynu wysiękowego w jamie opłucnej. 

B. Radioterapia – stosowana u wybranych chorych nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego lub 
w skojarzeniu z resekcją. Możliwość zastosowania radykalnej radioterapii są jednak ograniczone 
z uwagi na typową dla tego nowotworu miejscową rozległość guza. Paliatywna radioterapia stanowi 
postępowanie z wyboru dla chorych z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej towarzyszącymi 
zaawansowanym stadiom nowotworu 
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C. Leczenie skojarzone (radio- i chemioterapia) – nie wydłuża istotnie czasu przeżycia w porównaniu  
z wyłączną radioterapią. 

D. Chemioterapia – stosowana w zaawansowanych stadiach nowotworu. U części chorych uzyskuje  
się regresję guza, ale na ogół jest ona niepełna i krótkotrwała.  

Rokowanie 

Większość chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej umiera w ciągu kilku lat z powodu miejscowego 
postępu nowotworu lub powikłań; rzadziej przyczyną zgonu są przerzuty w odległych narządach. Mediana 
czasu przeżycia w zależność od zasięgu choroby wynosi 4-18 miesięcy. Rowkowanie jest szczególnie złe  
w zaawansowanych postaciach nowotworu, u chorych w złym stanie sprawności, z ubytkiem masy ciała 
i w starszym wieku. 

Źródło: raport AOTM-BP-431-17/2013, Szczeklik 2016 

3.2. Liczebność populacji wnioskowanej 
Chorobowość w Polsce wynosi ok. 320 osób. Ze względu na okres utajenia choroby wynoszący około 
30 lat oraz istotne narażenie na azbest do końca lat dziewięćdziesiątych (zamykanie fabryk w Polsce przypadło 
na lata 90.) szacuje się, że szczyt zachorowań przypadnie na lata 2015-2020. 
Źródło: raport AOTM-BP-431-17/2013, Szczeklik 2016 
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4. Interwencja oceniana i alternatywne technologie medyczne 

4.1. Charakterystyka ocenianej technologii 
Grupa ATC: leki przeciwnowotworowe, alkaloidy roślinne Vinca i ich pochodne L01C A04 

Postać farmaceutyczna: 

 koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 

 kapsułki miękkie 

 
Wskazania do stosowania: 

 niedrobnokomórkowy rak płuca 

 zaawansowany rak piersi 

 zaawansowany rak piersi z przerzutami 

 w monoterapii u pacjentów z przerzutowym rakiem piersi w IV stopniu zaawansowania, u których 
chemioterapia obejmująca antybiotyk antracyklinowy i taksan zakończyła się niepowodzeniem lub nie 
jest właściwa (dot. preparatów Navirel, Neocitec i Vinorelbine Accord) 

 niedrobnokomórkowy rak płuca w III lub IV stopniu zaawansowania (dot. preparatów Navirel, Neocitec 
i Vinorelbine Accord) 

 
Dawkowanie: 
Dożylnie w monoterapii zwykle w dawce 25 do 30 mg/m2 powtarzanej co tydzień. W terapii wielolekowej 
zwykle stosowana dawka (25 do 30 mg/m2) jest utrzymana, podczas gdy częstość podawania leku jest 
zredukowana np. dzień 1. i 5. co 3 tygodnie lub dzień 1. i 8. co 3 tygodnie, zgodnie ze schematem leczenia. 

Doustnie w monoterapii przez pierwsze trzy podania zwykle w dawce 60 mg/m2 powtarzane co tydzień. 
Przy kolejnych podaniach zalecane jest zwiększenie dawek do 80 mg/m2 na tydzień, poza przypadkami, 
kiedy po pierwszych trzech podaniach liczba neutrofilów raz osiągnęła wartość poniżej 500/mm3 lub więcej 
niż raz 500-1000/mm3. W badaniach klinicznych wykazano, że dawka 80 mg/m2 formy doustnej odpowiada 
30 mg/m2 formy dożylnej, zaś 60 mg/m2 formy doustnej odpowiada 25 mg/m2 formy dożylnej. 

 
Mechanizm działania: 
Winorelbina jest cytostatykiem przeciwnowotworowym należącym do pochodnych alkaloidów barwinka, ale 
w przeciwieństwie do innych alkaloidów Vinca katarantynowa część jej cząsteczki została zmodyfikowana 
strukturalnie. Punktem jej działania na poziomie molekularnym jest układ tubulina/mikrotubule. Winorelbina 
hamuje polimeryzację tubuliny. Działa głównie na mikrotubule mitotyczne, a na mikrotubule aksonalne 
działa wyłącznie w dużych stężeniach. Jej zdolność skręcania mikrotubuli jest mniejsza aniżeli winkrystyny. 
Produkt zatrzymuje mitozę w fazie G2-M i powoduje śmierć komórki w interfazie lub w trakcie 
następnej mitozy. 

 
Przeciwskazania: 

 Dokanałowe podawanie produktu jest przeciwwskazane. 

 Nadwrażliwość na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka (Vinca), bądź też na każdy inny składnik 
kapsułki. 

 Choroby mające znaczący wpływ na absorbcję (dot. kapsułek). 

 Wcześniejsza duża resekcja chirurgiczna żołądka lub jelita cienkiego (dot. kapsułek). 
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 Liczba granulocytów obojętnochłonnych <1,5 x 109/l lub ciężkie, trwające lub ostatnie zakażenie (w 
ciągu 2 tygodni). 

 Liczba płytek krwi mniejsza niż 7,5 x 1010/l (dot. roztworu do infuzji*. 

 Ciąża. 

 Karmienie piersią należy przerwać podczas leczenia winorelbiną. 

 Ciężkie zaburzenia czynności wątroby niezależne od procesu nowotworowego. 

 Kobiety w wieku rozrodczym niestosujące skutecznej antykoncepcji. 

 Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze. 

 U pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancję fruktozy (dot. kapsułek). 

 
Ostrzeżenia: 
Lek może być jedynie podawany pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w  chemioterapii. 

W związku z tym, że hamowanie czynności układu krwiotwórczego stanowi główne ryzyko związane 
z zastosowaniem produktu, musi być przeprowadzona ścisła kontrola morfologii krwi (oznaczenie stężenia 
hemoglobiny i liczby leukocytów, neutrofili i płytek krwi w dniu każdego nowego podania). 

Działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość dawki jest głównie neutropenia. To działanie 
nie kumuluje się osiągając nadir między 7. i 14. dniem po podaniu i szybko przemija w ciągu 5 do 7 dni. W 
przypadku stwierdzenia liczby neutrofili krwi <1,5 x 109/l i (lub) liczby płytek krwi 7,5 x 1010/l należy odroczyć 
podanie leku do wystąpienia normalizacji*. 

Jeżeli pacjent ma objawy infekcji, w celu jej potwierdzenia lub wykluczenia należy niezwłocznie 
przeprowadzić diagnostykę. 

 
Środki ostrożności: 
Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy przepisuje się ten lek chorym z niedokrwienną chorobą 
serca. 

Farmakokinetyka produktu nie jest zmieniona u pacjentów z umiarkowaną lub ostrą niewydolnością 
wątroby. U osób z ciężką niewydolnością wątroby (bilirubina > 2 x GGN i (lub) aktywność aminotransferaz 
> 5 x GGN) zaleca się zmniejszenie dawki o 33% i ciągłe monitorowanie parametrów hematologicznych do 
czasu osiągnięcia maksymalnej dawki, która dla tej grupy pacjentów wynosi 20 mg/m2. 

Jako, że wydalanie przez nerki jest nieznaczne, redukowanie dawki u chorych z niewydolnością nerek nie 
jest uzasadnione. 

Produkt nie powinien być stosowany jednocześnie z radioterapią, jeżeli wątroba znajduje się w polu 
napromieniania. 

Ten lek jest przeciwwskazany do równoległego stosowania ze szczepionką przeciwko żółtej febrze. 

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania produktu i leków będącymi silnymi 
inhibitorami lub induktorami CYP3A4. Jednoczesne podawanie produktu z fenytoiną (jak w przypadku 
wszystkich cytostatyków) i z itrakonazolem (jak w przypadku wszystkich alkaloidów Vinca) nie jest 
zalecane. 

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia skurczu oskrzeli w szczególności w przypadku jednoczesnego 
stosowania mitomycyny należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Pacjentów leczonych 
ambulatoryjnie należy poinformować, aby skontaktowali się z lekarzem w przypadku wystąpienia 
duszności. 

W populacji japońskiej ze zwiększoną częstością występują przypadki śródmiąższowej choroby płuc. W tej 
populacji pacjentów należy w związku z tym zwrócić na to szczególną uwagę. 

                                                      
* ChPL preparatów Navirel, Neocitec i Vinorelbine Accord podaje liczbę płytek krwi100 000/mm³. 
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Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące kapsułek: 
Jeżeli przy dawce 80 mg/m2 liczba neutrofilów wyniesie poniżej 500/mm3  lub więcej niż raz obniży się do 
wartości 500-1000/mm3, należy nie tylko opóźnić podanie następnej dawki, ale również zredukować ją do 
60 mg/m2 na tydzień. 

W badaniach klinicznych wykazano, że jeśli dawkowanie rozpoczynano od 80 mg/m2 u kilku pacjentów 
rozwinęły się poważne powikłania neutropeniczne. Dlatego zaleca się, aby dawka inicjująca wynosiła 60 
mg/m2 i, jeśli jest tolerowana, wzrastała do 80 mg/m2. 

Źródło: ChPL Nevalbine, Navirel, Neocitec i Vinorelbine Accord 
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4.2. Dotychczasowe postępowanie administracyjne w Polsce 
z technologią ocenianą 

Tabela 1. Wcześniejsze opinie/stanowiska/rekomendacje Agencji dotyczące ocenianej technologii medycznej 

Opinia Rady Przejrzystości nr 286/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

Przedmiot oceny 
W sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną vinorelbinum 
w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego 

Treść stanowiska 
Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną 
vinorelbinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż 
określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego. 

Uzasadnienie 

Ten znany i skuteczny lek przeciwnowotworowy jest stosowany w różnych złośliwych guzach płuca (w tym bardzo 
rzadkim złośliwym międzybłoniaku opłucnej (stadium zaawansowane) – kod ICD-10: C45.0.) zarówno, w ramach 
monoterapii lub terapii skojarzonej, w ramach pierwszej lub drugiej linii leczenia, w przypadkach zaawansowanych 
klinicznie w stadium uniemożliwiającym pierwotne leczenie chirurgiczne o założeniu radykalnym lub u chorych 
z nawrotem choroby po leczeniu chirurgicznym. W leczeniu guza opłucnej (kod ICD-10: C45.0.) lek jest 
rekomendowany zarówno przez ekspertów klinicznych jak również przez towarzystwa kliniczne. Ze względu na 
niewielką liczbę przypadków brak jest badań klinicznych na szerokim materiale, ale vinorelbina jednoznacznie 
przedłuża przeżycie u dużej części leczonych chorych, którzy często wymagają indywidualnego dawkowania. 

Rekomendacja Prezesa AOTM nr 14/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. 

Przedmiot oceny 
W sprawie usunięcia świadczenia gwarantowanego obejmującego podanie winorelbiny w rozpoznaniach 
określonych kodami ICD-10: C45.0 i C83.9, rozumianego jako wchodzącego w skład programu chemioterapii 
niestandardowej 

Treść stanowiska 

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych, realizowanych w ramach 
programu chemioterapii niestandardowej świadczenia gwarantowanego obejmującego podanie winorelbiny 
w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C45.0 - międzybłoniak opłucnej i C83.9 - chłoniak nieziarniczy rozlany 
(rozlany chłoniak nieziarniczy, nie określony). 

Uzasadnienie 

Prezes Agencji, przychylając się do stanowiska Rady Przejrzystości uważa, że dowody naukowe niższej jakości 
w postaci badań klinicznych II fazy wskazują na użyteczność winorelbiny w monoterapii jak i terapii skojarzonej. 
W badaniach odnotowywano wysoki odsetek odpowiedzi ogólnej, u znaczącej odsetka chorych w poszczególnych 
badaniach stwierdzano także dłuższy czas przeżycia całkowitego, przy stosunkowo małej toksyczności, a także 
poprawę samopoczucia psychicznego pacjentów. 
Zgodnie z opinią eksperta klinicznego, stosowanie winorelbiny we wskazaniu C45.0 może mieć miejsce w ramach 
monoterapii lub terapii skojarzonej w pierwszej lub drugiej linii leczenia w przypadkach zaawansowanych klinicznie, 
to jest w stadium wykluczającym pierwotne leczenie chirurgiczne o założeniu radykalnym lub u chorych z nawrotem 
choroby po leczeniu chirurgicznym. Rozpatrywana technologia może znajdować także zastosowanie w drugiej lub 
kolejnych liniach leczenia we wskazaniu C83.9 jako składn k terapii wielolekowych, zwłaszcza w skojarzeniu 
z gemcytabiną. 
Zasadnym wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego substancję czynną winorelbina, stosowanego 
w chemioterapii niestandardowej, nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym 
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia, z uwzględnieniem instrumentów podziału ryzyka jeśli są stosowane. 

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 20/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. 

Przedmiot oceny 
W sprawie usunięcia świadczenia obejmującego podawanie winorelbiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do 
kodów ICD-10: C45.0 oraz C83.9 realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii 
niestandardowej” 

Treść stanowiska 

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie winorelbiny 
w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C45.0 oraz C83.9, realizowanego w ramach „Programu 
leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”. 
Zasadne wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego winorelbinę, stosowanego w ramach chemioterapii 
niestandardowej nie była wyższa od limitu finansowania opubl kowanego w aktualnym Obwieszczeniu Ministra 
Zdrowia, z uwzględnieniem instrumentów podziału ryzyka. 

Uzasadnienie 

Stosowanie winorelbiny we wskazaniu C45.0 może mieć miejsce w ramach monoterapii lub terapii skojarzonej 
w ramach pierwszej lub drugiej linii leczenia w przypadkach zaawansowanych klinicznie w stadium 
uniemożliwiającym pierwotne leczenie chirurgiczne o założeniu radykalnym lub u chorych z nawrotem choroby po 
leczeniu chirurgicznym. 
Rozpatrywana technologia może znajdować także zastosowanie w drugiej lub kolejnych liniach leczenia we 
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wskazaniu C83.9 jako składnik terapii wielolekowych, zwłaszcza w skojarzeniu z gemcytabiną. 
Mimo braku wysokiej jakości randomizowanych badań klinicznych oraz braku rekomendacji klinicznych we 
wskazaniu C83.9, przy 2 rekomendacjach klinicznych dla wskazania C45.0, odnaleziono 7 badań klinicznych dla 
rozpoznania „międzybłoniak opłucnej” oraz 6 badań klinicznych dla rozpoznania „rozlany chłoniak nieziarniczy”, 
dotyczących w obu wskazaniach zarówno monoterapii jak i terapii skojarzonej z wykorzystaniem winorelbiny. 
W badaniach odnotowywano wysoki odsetek odpowiedzi ogólnej, u znaczącej procentowo liczby chorych 
w poszczególnych badaniach stwierdzano także dłuższy czas przeżycia całkowitego, przy stosunkowo małej 
toksyczności nie będącej bezpośrednią przyczyną zgonów oraz poprawę samopoczucia psychicznego pacjentów. 
Dla obu wskazań nie odnaleziono rekomendacji dotyczących zasad finansowania terapii z wykorzystaniem 
winorelbiny. Zwraca natomiast uwagę fakt finansowania winore biny ze środków publicznych w ponad 600 
rozpoznaniach, zgodnie z załącznikiem C.63 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 październ ka 2013 r. 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.31), zawierającym zakres wskazań 
objętych refundacją (wg ICD-10), w tym także wskazania będące przedmiotem wniosku. Nakłady poniesione przez 
płatnika publicznego na refundację winorelbiny we wskazaniach międzybłoniak opłucnej i chłoniak nieziarniczy 
rozlany były znikome. 

4.3. Alternatywne technologie medyczne 
W trakcie prac odnaleziono następujące terapie, które wykorzystuje się w leczeniu złośliwego międzybłoniaka 
opłucnej (ICD10 C45.0): 
1. pemetrexed + cisplatnyna/karboplatyna; 
2. pemetrexed; 
3. gemcytabina; 
4. pemetrexed + gemcytabina; 
5. cisplatyna + gemcytabiną; 
6. antracykliny: doksorubicyna, epirubicyna; 
7. antymetabolity: metotreksat. 
Źródło: raport AOTM-BP-431-17/2013, Szczeklik 2016
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5. Opinie ekspertów  

W dniu 10.08.2017 r. zwrócono się z prośbą o opinię do prof. Macieja Krzakowskiego, Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej. W tym samym dniu otrzymano informację zwrotną o  jego 
nieobecność. Poniżej przytoczono opinię prof. Krzakowskiego z 2013 r. pochodzącą z raportu AOTM-BP-
431-17/2013. 
Tabela 2. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej z 2013 r. 

Własne stanowisko w kwestii 
finansowania ze środków 

publicznych wnioskowanej 
technologii w podanym wskazaniu 

Szacowana populacja pacjentów 
z podanym wskazaniem, u których 
technologia może być stosowana 

Proponowane komparatory (opcje 
terapeutyczne) do wnioskowanej 

technologii w podanym wskazaniu 

Finansowanie winorelbiny – 
monoterapia – jest uzasadnione w 
ramach pierwszej lub drugiej linii 
leczenia chorych na zaawansowanego 
międzybłoniaka opłucnej (stadium 
zaawansowania uniemożliwiający 
pierwotne leczenie chirurgiczne o 
założeniu radykalnym lub nawrót po 
wymienionym leczeniu). 

Pierwsza linia – 60 chorych rocznie. 
 

Druga linia – 20 chorych rocznie. 

Pierwsza linia – cisplatyna 
i pemetreksed. 
 

Druga linia – gemcytabina, 
doksorubicyna. 
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6. Rekomendacje dotyczące technologii wnioskowanej  

6.1. Rekomendacje kliniczne 
W celu odnalezienia wytycznych praktyki klinicznej dotyczących leczenia międzybłoniaka opłucnej 
przeszukano następujące źródła: 

 GIN (Guidelines International Network); 
 NICE (The National Institute for Health and Care Excellence);  
 NHMRC (National Health and Medical Research Council); 
 Prescrire International; 
 KCE (Belgian Health Care Knowledge Centre);  
 NGC (National Guideline Clearinghouse);  
 SIGN (The Scottish Intercollegiate Guidelines Network);  
 Trip DataBase;  
 AHRQ (Agency for Health Research and Quality);  
 ASCO (American Society of Clinical Oncology); 
 NCCN (National Comprehensive Cancer Network); 
 ESMO (European Society for Medical Oncology); 
 PUO (Polska Unia Onkologii); 
 PTOK (Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej); 
 wyszukiwarkę Google. 

Wyszukiwanie przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2017 roku. Ograniczono je do daty wyszukiwania 
przeprowadzonego w raporcie Agencji nr AOTM-BP-431-17/2013, tj. 10 grudnia 2013 roku.  

Jedna z opisanych w niniejszym opracowaniu rekomendacji, została opublikowana w 2013 r., bez podania 
dokładnej daty, a ponieważ nie została opisana w raporcie Agencji nr AOTM-BP-431-17/2013, uznano, że 
została opublikowana po 10 grudnia 2013 r. Podczas wyszukiwania korzystano ze słów kluczowych tj.: 
mesothelioma oraz międzybłoniak opłucnej.  

Odnaleziono trzy wytyczne praktyki klinicznej dotyczące leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej: 
amerykańskie z 2017 r. (National Comprehensive Cancer Network, NCCN), europejskie z 2015 r. (European 
Society for Medical Oncology, ESMO) oraz polskie z 2013 r. (Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, 
PTOK). 

Dodatkowo odnaleziono informacje o dwóch wytycznych klinicznych dotyczących złośliwego międzybłoniaka 
opłucnej, które są w fazie przygotowywania i ich publikacja jest przewidziana na 2017 rok: wytyczne 
American Society of Clinical Oncology oraz wytyczne British Thoracic Society. 

Wszystkie z odnalezionych wytycznych klinicznych wymieniają winorelbinę, jako możliwą opcję 
terapeutyczną do zastosowania wśród pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej: 

 jako 1. lub kolejną opcję chemioterapii stosowanej u pacjentów w przypadku zaawansowania 
klinicznego nowotworu stopnia od I do III oraz przy nabłonkowym typie histologicznym, gdy zmiana 
jest nieoperacyjna (z leczeniem indukcyjnym pemetreksydem+cisplatyną lub bez) lub w połączeniu 
z radioterapią po zabiegu operacyjnym niepoprzedzonym leczeniem indukcyjnym  
pemetreksydem+cisplatyną (NCCN); 

 jako 1. 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 (NCCN); 

 jest wymieniona jako lek możliwy do stosowania w drugiej linii leczenia chemioterapeutycznego 
wśród pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem opłucnej, który demonstruje tendencję do 
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dłuższego przeżycia wśród pacjentów. Wskazano, że nie ma standardów terapii w tej grupie 
chorych, więc powinni być oni włączani do badań klinicznych dotyczących drugiej linii leczenia 
chemioterapeutycznego (ESMO); 

 jako opcję terapeutyczną do zastosowania u niektórych chorych w dobrym stanie sprawności 
(szczególnie z nabłonkowatym typem nowotworu), niekwalifikujących się do resekcji,. Wytyczne 
wskazują, że największą skuteczność w międzybłoniaku opłucnej wykazują niektóre antymetabolity 
(pemetreksed, gemcytabina i raltytreksed) oraz cisplatyna, doksorubicyna i winorelabina (najbardziej 
skuteczny jest 2-lekowy schemat z zastosowaniem cisplatyny i pemetreksedu). Wybrani chorzy 
(dobry stan sprawności, brak utrwalonych następstw wcześniejszego leczenia) mogą odnieść 
krótkotrwałą korzyść z drugiej linii chemioterapii (np. winorelbiną) (PTOK). 

Najważniejsze informacje zawarte w odnalezionych wytycznych przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 3. Wytyczne praktyki klinicznej postępowania w przypadku międzybłoniaka opłucnej 
Organizacja, rok 

(kraj/region) Rekomendowane interwencje 

NCCN, 2017 
(Stany 

Zjednoczone) 

Wytyczne kliniczne dotyczące złośliwego międzybłoniaka opłucnej 
W przypadku zaawansowania klinicznego stopnia od I do III oraz przy nabłonkowatym typie histologicznym 
nowotworu zaleca się: 
 chemioterapię indukcyjną składającą się z pemetreksedu oraz cisplatyny, a w przypadku dowodów na chorobę 

zaawansowaną, zaleca się przeprowadzenie operacji zwiadowczej w celu oceny możliwości chirurgicznego 
usunięcia zmiany. W przypadku zmiany operacyjnej, po zabiegu zaleca się obserwację lub radioterapię, 
a w przypadku zmiany nieoperacyjnej ponowne przeprowadzenie chemioterapii; 

 przeprowadzenie operacji zwiadowczej. W przypadku zmiany operacyjnej, po zabiegu zaleca się chemioterapię 
z radioterapią, a w przypadku zmiany nieoperacyjnej, chemioterapię. 

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, zaleca się obserwację do momentu progresji i 

następnie chemioterapię lub chemioterapię bez fazy obserwowania progresji choroby,  
 u pacjentów z punktacją w skali ECOG od 3 do 4 punktów, zaleca się stosowanie najlepszej opieki 

wspomagającej. 

Wytyczne dzielą chemioterapię na chemioterapię 1. oraz kolejnych linii.  

W ramach chemioterapii 1. linii zalecane są schematy, tj.: 
 pemetreksed (500 mg/m2 w 1. dniu cyklu) z cisplatyną (75 mg/m2 w 1. dniu cyklu) podawane co 3 tygodnie; 
 pemetreksed (500 mg/m2 w 1. dniu cyklu) z cisplatyną (75 mg/m2 w 1. dniu cyklu) i bewacyzumabem (15 mg/kg 

w 1. dniu cyklu) podawane co 3 tygodnie przez 6 cykli, a następnie podtrzymanie leczenia bewacyzumabem 
(15 mg/kg) podawanym co 3 tygodnie do czasu progresji choroby; 

 pemetreksed (500 mg/m2 w 1. dniu cyklu) z karboplatyną (AUC 5 w 1. dniu cyklu) podawane co 3 tygodnie, 
 gemcytabina (1000-1250 mg/m2 w 1., 8. oraz 15. dniu cyklu) z cisplatyną (80-100 mg/m2 w 1. dniu cyklu), 

podawane co 3-4 tygodnie; 
 pemetreksed (500 mg/m2) podawany co 3 tygodnie; 
 winorelbina (25-30 mg/m2) podawana cotygodniowo. 
W ramach chemioterapii kolejnych linii zalecane są schematy, tj.: 
 pemetreksed (jeżeli nie był podawany w pierwszej linii chemioterapii); 
 winorelabina; 
 gemcytabina; 
 niwolumab ± ipilimumab; 
 pembrolizumab. 

ESMO, 2015 
 (Europa) 

Wytyczne kliniczne dotyczące diagnozowania, leczenia oraz obserwacji chorych ze złośliwym 
międzybłoniakiem opłucnej 

W przypadku pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem opłucnej: 
 jako leczenie w pierwszej linii zaleca się stosowanie  podwójnej chemioterapii złożonej z antagonisty kwasu 

foliowego w połączeniu z lekiem alkilującym. Wytyczne wymieniają pemetreksed / raltytreksed z cisplatyną jako 
połączenia, które wykazały skuteczność w postaci przedłużonego całkowitego przeżycia pacjentów 
w randomizowanych badaniach klinicznych III fazy. Wskazano również, że alternatywą dla cisplatyny jest 
karboplatyna, która może być lepiej tolerowana w populacji osób starszych. Wspomniano również o badaniach 
nad nowymi substancjami, jednak do czasu zakończenia prac nad wytycznymi, żadna z nich nie wykazała 
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Organizacja, rok 
(kraj/region) Rekomendowane interwencje 

przewagi nad terapią pemetreksed+cisplatyna; 
 do tej pory nie wykazano skuteczności chemioterapii podtrzymującej w poprawie wyników w zakresie przeżycia 

całkowitego. Rekomendowane jest włączanie pacjentów do badań klinicznych w tym zakresie; 
 nie ma aktualnie standardowej terapii w drugiej linii leczenia pacjentów z nieoperacyjnym międzybłoniakiem 

opłucnej. Pacjenci w dobrym stanie sprawności powinni być włączani do badań klinicznych w tym zakresie. 
Wytyczne wymieniają m.in. winorelabinę, jako lek demonstrujący tendencję do dłuższego przeżycia wśród 
pacjentów. 

Zastosowanie radioterapii jest rekomendowane: 
 jako terapia paliatywna, 
 jako leczenie prewencyjne, oraz 
 jako część leczenia wielopłaszczyznowego międzybłoniaka opłucnej. 

Interwencje chirurgiczne są rekomendowane jako procedury pomagające w ocenie stopnia zaawansowania 
nowotworu, jako terapia paliatywna lub stosowana z zamiarem wyleczenia, jako część terapii 
wielopłaszczyznowej. 

PTOK, 2013 
(Polska) 

Wytyczne kliniczne dotyczące nowotworów płuca i opłucnej oraz śródpiersia (rozdział: złośliwy 
międzybłoniak opłucnej)  

 Radykalne leczenie chirurgiczne jest możliwe jedynie w stopniach zaawansowania I, II i III (bez cechy N2*), po 
starannej kwalifikacji obejmującej ocenę stanu sprawności, zasięgu nowotworu i współwystępowania innych 
chorób; 

 Do zabiegów paliatywnych wykonywanych w celu zahamowania gromadzenia się wysięku nowotworowego 
należą pleurektomia lub pleurodeza; 

 U niektórych chorych (szczególnie z typem nabłonkowatym) niekwalifikujących się do resekcji, paliatywna 
chemioterapia może spowodować umiarkowane wydłużenie czasu przeżycia i okresowe zmniejszenie 
dolegliwości. Do leczenia można kwalifikować jedynie chorych w dobrym stanie sprawności, u których można 
przeprowadzić obiektywną ocenę odpowiedzi. Największą skuteczność w międzybłoniaku wykazują niektóre 
antymetabolity (pemetreksed, gemcytabina i raltytreksed) oraz cisplatyna, doksorubicyna i winorelbina. 
Najbardziej skuteczny jest 2-lekowy schemat z zastosowaniem cisplatyny (75 mg/m2) i pemetreksedu (500 
mg/m2) — oba leki w 1. dniu cyklu powtarzanego co 3 tygodnie. Chemioterapię należy rozpoczynać w chwili 
ustalenia rozpoznania choroby. Wybrani chorzy (dobry stan sprawności, brak utrwalonych następstw 
wcześniejszego leczenia) mogą odnieść krótkotrwałą korzyść z drugiej linii chemioterapii (np. winorelbiną); 

 U chorych, którzy nie kwalif kują się do chemioterapii, uzasadnione jest postępowanie objawowe; 
 Radioterapię w międzybłoniaku opłucnej stosuje się:  

 jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego u chorych w stopniach I–III (pooperacyjna radioterapia), przy 
czym   niektórych w skojarzeniu z chemioterapią;  

 ze wskazań paliatywnych w celu zmniejszenia objawów związanych z miejscowym szerzeniem się 
nowotworu.  

* N2 – przerzuty obecne w węzłach chłonnych rozwidlenia tchawicy i/lub przymostkowych śródpiersia po tej samej stronie  

6.2. Rekomendacje dotyczące finansowania ze środków publicznych 
W celu odnalezienia rekomendacji refundacyjnych dotyczących stosowania winorelbiny w leczeniu 
międzybłoniaka opłucnej przeprowadzono wyszukiwanie na stronach następujących agencji HTA oraz 
instytucji działających w ochronie zdrowia: 

 Wielka Brytania – http://www.nice.org.uk/ 
 Szkocja – http://www.scottishmedicines.org.uk/ 
 Walia – http://www.awmsg.org/ 
 Irlandia – http://www.ncpe.ie/ 
 Kanada – http://www.cadth.ca/, http://www.pcodr.ca oraz http://www.health.gov.on.ca 
 Francja – http://www.has-sante.fr/ 
 Australia – http://www.health.gov.au oraz http://www.pbs.gov.au/ 
 Nowa Zelandia – http://www.pharmac.health.nz 

Wyszukiwanie przeprowadzono dnia 10 sierpnia 2017 r. przy zastosowaniu słowa kluczowego: vinorelbine. 
Nie odnaleziono żadnych rekomendacji refundacyjnych, które odpowiadałyby ocenianemu problemowi 
decyzyjnemu.
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7. Finansowanie ze środków publicznych 

Tabela 4. Produkty leczniczego zawierające substancję czynną winorelbinę na podstawie obwieszczenia MZ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.71) 

Nazwa  postać i dawka leku Zawartość opakowania Kod EAN Grupa limitowa Urzędowa cena zbytu Cena hurtowa brutto Wysokość limitu 
finansowania 

Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg 1 kaps. 5909990945016 
1042.2, Vinorelbinum p.o. 

174,59 183,32 183,32 

Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg 1 kaps. 5909990945115 261,88 274,97 274,97 

Navelbine, koncentrat do 
sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 1 ml 5909990173617 

1042.1, Vinore binum inj 

529,20 555,66 555,66 

Navelbine, koncentrat do 
sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 5 ml 5909990173624 2646,00 2778,30 2778,30 

Navirel, koncentrat do 
sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 1 ml 5909990573325 648,00 680,40 555,66 

Navirel, koncentrat do 
sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
10 fiol.po 5 ml 5909990573349 1296,00 1360,80 1360,80 

Neocitec, koncentrat do 
sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.a 1 ml 5909990668045 54,00 56,70 55,57 

Neocitec, koncentrat do 
sporządzania roztworu do 

infuzji, 10 mg/ml 
1 fiol.a 5 ml 5909990668052 270,00 283,50 277,83 

 
Kwota refundacji produktów leczniczych zawierających substancję czynną winorelbinę wyniosła w okresie maj 2016 – kwiecień 2017 24,66 mln zł. Należy zwrócić uwagę, 
że kwota refundacji dotyczy wszystkich wskazań refundacyjnych winorelbiny.  
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Tabela 5. Kwota refundacji produktów leczniczych zawierających substancję czynną winorelbinę na podstawie DGL NFZ (za Ikar Pro) [PLN] 

Nazwa 
handlowa maj 2016 czerwiec 

2016 lipiec 2016 sierpień 
2016 

wrzesień 
2016 

październik 
2016 

listopad 
2016 

grudzień 
2016 

styczeń 
2017 luty 2017 marzec 

2017 
kwiecień 

2017 SUMA 

Navelbine, 
kaps. miękkie, 

20 mg 
19 943,63 22 472,78 23 402,87 16 889,86 27 477,19 25 542,06 22 667,94 28 716,19 16 533,44 18 266,87 21 979,07 21 307,38 265 199,28 

Navelbine, 
kaps. miękkie, 

30 mg 
121 515,94 122 897,65 137 403,01 90 065,57 130 074,37 132 863,05 116 324,64 130 330,68 81 448,52 82 160,28 94 884,35 85 094,98 1 325 063,04 

Navelbine, 
koncentrat do 
sporządzania 
roztworu do 
infuzji, 10 

mg/ml 

9 680,62 8 210,59 3 442,25 10 961,94 3 008,26 10 446,43 8 719,44 10 637,01 11 563,40 10 536,82 8 574,66 5 684,46 101 465,88 

Navelbine, 
koncentrat do 
sporządzania 
roztworu do 
infuzji, 10 

mg/ml 

85 820,20 108 453,01 83 297,68 95 233,94 90 703,08 97 400,05 88 925,82 91 699,51 70 394,28 62 093,85 69 248,91 58 169,83 1 001 440,16 

Navirel, 
koncentrat do 
sporządzania 
roztworu do 
infuzji, 10 

mg/ml 

13 535,83 16 863,81 15 721,21 16 187,58 13 446,95 17 022,75 12 707,94 17 154,01 15 437,19 12 886,94 15 197,78 16 182,60 182 344,59 

Navirel, 
koncentrat do 
sporządzania 
roztworu do 
infuzji, 10 

mg/ml 

66 915,28 90 799,16 77 367,47 67 019,63 74 579,79 71 535,97 56 495,90 75 602,25 73 923,37 75 606,46 90 604,07 76 405,23 896 854,58 

Neocitec, 
koncentrat do 
sporządzania 
roztworu do 
infuzji, 10 

mg/ml 

359 398,85 580 602,12 478 477,66 438 146,50 523 309,64 545 813,10 526 144,48 614 201,77 453 397,86 391 325,15 496 769,32 479 434,68 5 887 021,13 

Neocitec, 
koncentrat do 
sporządzania 
roztworu do 
infuzji, 10 

mg/ml 

901 042,48 1 421 086,25 1 171 183,39 1 089 390,73 1 390 238,52 1 469 842,79 1 449 701,41 1 596 158,13 1 087 582,52 1 067 881,97 1 239 178,58 1 114 937,63 14 998 224,40 

SUMA 1 577 852,83 2 371 385,37 1 990 295,54 1 823 895,75 2 252 837,80 2 370 466,20 2 281 687,57 2 564 499,55 1 810 280,58 1 720 758,34 2 036 436,74 1 857 216,79 24 657 613,06 
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8. Wskazanie dowodów naukowych 

8.1. Metodologia analizy klinicznej 
W dniu 7-8 sierpnia 2017 r. przeprowadzono wyszukiwanie w bazach PubMed, Embase i Cochrane Library 
w oparciu o strategię wyszukiwania pochodzącą z raportu AOTM-BP-431-17/2013. Poszukiwano publikacji 
dotyczących stosowania winorelbiny w terapii międzybłoniaka opłucnej, opublikowanych po dacie 
przeprowadzenia wcześniejszego przeglądu. 

Do analizy klinicznej włączano publikacje pełnotekstowe, anglojęzyczne, dotyczące przeglądów 
systematycznych i randomizowanych badań klinicznych, w których uczestniczyli chorzy z rozpoznaniem 
określonym kodem ICD-10 C45.0. Nie stosowano ograniczeń odnośnie populacji i komparatora. W przypadku 
braku badań spełniających wyżej wymienione kryteria włączenia w analizie klinicznej przedstawione zostały 
wyniki dostępnych badań o możliwie najwyższej jakości dowodów naukowych.  

W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania odnaleziono badania Zauderer 2014 i Toyokawa 2013. Wyniki 
uzupełniono o publikacje opisane w raporcie AOTM-BP-431-17/2013. 

Żadne z odnalezionych badań nie było badaniem III fazy. Należy podkreślić fakt, że brak jest wysokiej jakości 
randomizowanych badań klinicznych (RCT III fazy) oceniających stosowanie winorelbiny we wspomnianym 
wskazaniu, co utrudnia wnioskowanie odnośnie skuteczności ocenianej terapii. 

Przeprowadzono także przegląd bazy danych ClinicalTrials.gov w celu odnalezienia prowadzonych badań 
klinicznych dotyczących stosowania winorelbiny w ocenianym wskazaniu. Jako słowo kluczowe wykorzystano 
vinorelbine. Łącznie odnaleziono 4 rekordy dotyczące badań nad winorelbiną w leczeniu międzybłoniaka 
opłucnej.  
Tabela 6. Zestawienie wyników wyszukiwania w bazie ClinicalTrials.gov 

Numer NCT: NCT01865045 

Tytuł: Pharmacogenetics Of Vinorelbine In Malignant Pleural Mesothelioma Patients 

Rekrutacja: Rekrutacja została przerwana 
Interwencje: winorelbina 
Sponsor: Armando Santoro, MD 
Pacjenci: 150 
Typ badania: Wieloośrodkowa analiza retrospektywna 
Data Listopad 2012 – Grudzień 2017 

Punkty końcowe: Expression of TUBB3 and BRCA1 in MPM tumor tissue by immunohistochemistry and RT-PCR 
URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT01865045?recrs=abdefghim&cond=Pleural+Mesothelioma&intr

=vinorelbine&rank=2 
 

Numer NCT: NCT02555007 

Tytuł: Phase IA/IB of Metronomic Chemotherapy Based on Adaptative Bio-mathematical Model of Oral Vinorelbine 
in Patients With Non Small Cell Lung Cancer or Malignant Pleural Mesothelioma 

Rekrutacja: trwa 
Interwencje: winorelbina 
Sponsor: Assistance Publique Hopitaux De Marseille 

Pacjenci: 32 
Typ badania: Open label 
Data: Sierpień 2015 – Sierpień 2018 
Punkty końcowe: Phase IA : Treatment-related hematological toxicities (neutropenia) of grade 3-4 as assessed by 

CTCAE v4.0 [ Time Frame: Participants will be followed for the a maximum period of 24 months. ] 
Phase IB : Objective response rate according to RECIST1.1 for NSCLC and RECIST1.1 modified for 
MPM [ Time Frame: Participants will be followed for the a maximum period of 24 months. ] 

URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02555007?recrs=abdefghim&cond=Pleural+Mesothelioma&intr
=vinorelbine&rank=3 
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Numer NCT: NCT00075699 
Tytuł: A Multicentre Randomised Phase III Trial Comparing Pembrolizumab Versus Standard Chemotherapy for 

Advanced Pre-treated Malignant Pleural Mesothelioma 
Rekrutacja: Jeszcze nierozpoczęta 
Interwencje: Pembrolizumab, Gemcytabina, Winore bina 
Sponsor: European Thoracic Oncology Platform 
Pacjenci: 142 
Typ badania: Randomizowane, nie zaślepione 
Data: Wrzesień 2017– Grudzień 2020 

Punkty końcowe: Progression Free Survival (PFS) in patients with advanced pre-treated malignant mesothelioma. 
URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02991482?recrs=abdefghim&cond=Pleural+Mesothelioma&intr

=vinorelbine&rank=4 
 

Numer NCT: NCT02139904 
Tytuł: A Randomised Phase II Trial of Oral Vinorelbine as Second Line Therapy for Patients With Malignant 

Pleural Mesothelioma 
Rekrutacja: trwa 
Interwencje: winorelbina 
Sponsor: Wales Cancer Trials Unit 
Pacjenci: 200 

Typ badania: Randomizowane badanie II fazy, bez zaślepienia  
Data: Marzec 2016 – Marzec 2018 
Punkty końcowe: Overall Survival 
URL: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT02139904?recrs=abdefghim&cond=Pleural+Mesothelioma&intr

=vinorelbine&rank=6 

8.2. Wyniki analizy klinicznej 
PIERWSZA LINIA LECZENIA - MONOTERAPIA WINORELBINĄ 

Muers 2008 

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie (RCT), do którego włączono 409 chorych na złośliwego 
międzybłoniaka opłucnej (MPM), z 76 ośrodków w Wielkiej Brytanii i 2 w Australii w okresie od 17 września 
2001, do 31 lipca 2006 roku. 

Średni wiek pacjentów wynosił 65 lat (zakres 46-85), 91% (371) stanowili mężczyźni, a  86% (352) miało stan 
sprawności według WHO wynoszący 0 lub 1. U większości pacjentów choroba była w stadium III (106 [31%] 
z 344) lub w stadium IV (155 [45%] z 344) według systemu klasyfikacji International Mesothelioma Interest 
Group. 

Pacjenci zostali losowo przydzieleni do trzech grup: 

 samego ASC (ang. active symptom control) (leczenie może obejmować steroidy, leki przeciwbólowe, 
leki rozszerzające oskrzela, radioterapię paliatywną [n=136]);  

 ASC wraz MVP (cztery cykle mitomycyną 6 mg / m², winblastyna 6 mg / m², a cisplatyna 50 mg / m² co 
3 tygodnie [n=137])  

 ASC wraz z winorelbiną (jeden wtrysk winorelbiny 30 mg / m² co tydzień przez 12 tygodni [n=136)].  

Obserwacji dokonywano co 3 tygodnie, do 21 tygodni po randomizacji, a następnie co 8 tygodni. 

W czasie analizy, 393 (96%) pacjentów zmarło (ASC 132 [97%], ASC plus MVP 132 [96%], ASC plus 
winorelbina 129 [95%]). Mediana czasu obserwacji 16 wciąż żyjących wynosiła 36,4 miesięcy (IQR 13,2 -50,2). 
Pięciu pacjentów (3 ASC oraz MVP, 2 ASC oraz winorelbina) wciąż żyło po 4 latach od randomizacji. 

Nie stwierdzono różnic między grupami wartości w czterech predefiniowanych podskalach jakości życia 
(funkcjonowanie fizyczne, ból, duszność, i globalny stan zdrowia) w każdej z ocen dokonanych w ciągu 
pierwszych 6 miesięcy. 

Zaledwie 140 pacjentów (84 ASC oraz MVP, 56 ASC oraz winorelbina) miało formalną ocenę guza 
po chemioterapii, z których tylko 8 (10%) w grupie ASC plus MVP i 9 (16%) w grupie ASC plus winorelbina 
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wykazało odpowiedzi na chemioterapię. Chorobę stabilną (SD) wykazało kolejnych 52 (62%) pacjentów z grupy 
ASC plus MVP i 33 (59%) w grupie ASC plus winorelbina. 

Odnotowano niewielkie, ale nieistotne różnice na korzyść ASC plus chemioterapia w ogólnej przeżywalności 
pacjentów w porównaniu do samego ASC (współczynnik ryzyka [HR] 0,89 [95% CI: 0,72 -1,10], p = 0,29). 
W grupie samego ASC, szacunkowa mediana przeżycia wynosiła 7,6 miesiąca, a 29% pacjentów pozostawało 
przy życiu po 1 roku. Pacjenci w grupie ASC plus winorelbina mieli dłuższy czas przeżycia całkowitego (OS) niż 
w grupie samego ASC (HR 0,80 [0,63 -1,02], p = 0,08), co było równoznaczne z bezwzględnym wzrostem 
mediany czasu przeżycia o 2 miesiące (z 7,6 miesięcy w ASC do 9,5 miesięcy w ASC plus winorelbina), choć 
nie odnotowano żadnych dowodów korzyść ASC plus MVP (HR 0,99 [0,78 -1,27], p = 0,95). 

141 pacjentów (ASC 49 [36%], ASC oraz MVP 46 [34%], ASC oraz winorelbina 46 [34%]) zostało odnotowane 
jako posiadające chorobę postępującą (ang. progressive disease, PD) i 402 osoby jako wykazujące 
pogorszenie lub zmarłe (ASC 134 [99%], ASC oraz MVP 136 [99%], ASC oraz winorelbina 132 [97%]). 

Nie zaobserwowano żadnych dowodów na wydłużenie przeżycia wolnego od progresji u chorych leczonych 
ASC plus MVP (HR 1,01 [0,79 -1,28], p = 0,96), ale odnotowano przewagę leczenia ASC plus winorelbina, 
jednak różnice nie były istotne statystycznie (HR 0,82 [0,65 -1,05], p = 0,114). Mediana przeżycia bez progresji 
(PFS) w grupie ASC wraz MVP wyniosła 5,1 miesięcy, a 1-roczny czas przeżycia bez progresji osiągnęło 22% 
pacjentów, zaś PFS w grupie ASC oraz winorelbina wyniósł 6,2 miesiące, a 1-roczny czas przeżycia bez 
progresji osiągnęło 28%.  

Chemioterapia wiązała się z występowaniem zdarzeń niepożądanych, takich jak:  

 łysienie (ASC plus MVP [6 z 117] vs ASC [0 z 95], p = 0,025; ASC plus winorelbina [6 z 108] vs ASC [0 
z 95], p = 0,020 ),  

 senność (ASC plus winorelbina [49/109] vs ASC [28/95], p = 0,023), 
 hematologiczne efekty toksyczne – dane były zbierane tylko w drugiej połowie procesu (ASC wraz MVP 

[8/60] vs ASC [0/50], p = 0,007; ASC plus winorelbina [18/50] vs ASC [0/50], p<0,0001).  

Przy powtórzeniu analiz po 6 miesiącach nie odnotowano żadnych znaczących różnic między zabiegami. 

Steele 2000 

Jednoośrodkowe, otwarte, badanie II fazy przeprowadzone w okresie kwiecień 1998 – styczeń 1999. Głównymi 
punktami końcowymi były obiektywne odpowiedzi na chemioterapię i jakość życia pacjentów z złośliwym 
międzybłoniakiem opłucnej (ang. malignant pleural mesothelioma, MPM). 

Do badania włączono 29 pacjentów z potwierdzonym histologicznie złośliwym międzybłoniakiem opłucnej (26 
mężczyzn i 3 kobiety), mediana wieku pacjentów wynosiła 58 lat (zakres 29 - 77 lat). Zgodnie z systemem 
International Mesothelioma Interest Group: jeden pacjent był w stadium choroby Ib, 10 miało II etap choroby, 8 
miało III etap choroby, a 10 miało IV stadium choroby.  

Wszyscy pacjenci musieli mieć wymierny, histologicznie potwierdzony, nieoperacyjny złośliwy międzybłoniak 
opłucnej i być w wieku > 18 lat, ze stanem sprawności (ang. performance status, PS) ocenianym według 
Eastern Cooperative Oncology Group od 0 do 2, bez niekontrolowanej choroby serca lub wątroby. Pacjenci 
z innymi równoczesnymi nowotworami (inne niż raki skóry typu nonmelanoma) zostali wyłączeni.  

Leczenie prowadzono w warunkach ambulatoryjnych. Winorelbinę w dawce 30 mg/m2 do maksymalnej dawki 
60 mg podawano z 20 ml soli fizjologicznej przez iniekcję dożylną do żyły obwodowej w ciągu 5 minut. Leki 
przeciwwymiotne nie były przepisywane rutynowo. Leczenie podawano co tydzień, z których każdą z sześciu 
administracji określano jako cykl leczenia. 

Odnotowano siedem odpowiedzi częściowych (24% [95% przedział ufności 10% do 44%]), 16 pacjentów miało 
stabilną chorobę (55%), u 6 pacjentów wystąpiła progresja choroby (21%).  

Mediana czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) dla 29 pacjentów od rozpoczęcia leczenia 
wynosiła 10,6 miesięcy, a od czasu rozpoznania wynosiła 13,8 miesięcy. Odsetek pacjentów z jednorocznym 
przeżyciem od chwili rozpoczęcia leczenia wyniósł 41% (95% przedział ufności 24% do 58%, Kaplan-Meier), 
zaś od dnia diagnozy 55% (95% przedział ufności 36% do 71%, Kaplan-Meier). 

Jakość życia uległa poprawie u większości pacjentów. W pierwszej ocenie po jednym cyklu, u 22 pacjentów 
(76%) obserwowano poprawę objawów psychologicznych, u 14 pacjentów (48%) odnotowano lepsze objawy ze 
strony płuc, a u 12 chorych (41%) odnotowano lepsze ogólne objawy fizyczne. Poziom aktywności uległ 
poprawie u 5 pacjentów (17%), a pogorszył się u 15 pacjentów (52%). 
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Dwudziestu trzech pacjentów ukończyło od jednego do dwóch cykli leczenia winorelbiną i byli poddani 
ponownej ocenie jakości życia: u 18 pacjentów (78%) odnotowano lepsze objawy psychologiczne, 12 pacjentów 
(52%) zgłosiło poprawę objawów ze strony płuc, a 15 chorych (65%) zgłosiło poprawę innych objawów 
fizycznych. Poziom aktywności uległ poprawie u 5 pacjentów (22%), a pogorszył się u 13 pacjentów (57%). 

Dziesięciu pacjentów ukończyło od dwóch do trzech cykli winorelbiny, przy czym siedmiu pacjentów otrzymało 
trzy cykle lub więcej. U 6 pacjentów (60%) odnotowano polepszenie objawów psychologicznych, u 5 pacjentów 
(50%) objawy związane zgłoszone polepszenie objawów ze strony płuc, a 5 osób (50%) zgłosiło poprawę 
innych objawów fizycznych. 

Istotne toksyczności 3/4 stopnia według WHO stanowiły: neutropenia, leukopenia, zaparcia i zapalenie żył. 
Chociaż toksyczność 3 lub 4 stopnia wystąpiła co najmniej raz u 62% pacjentów, tylko jeden pacjent 
doświadczył posocznica neutropenicznej wymagającej hospitalizacji i antybiotyków dożylnych. Zmęczenie było 
zgłaszane przez wszystkich pacjentów na różnych etapach leczenia, ale nigdy nie było większe niż klasy 2. Nie 
było istotnego łysienia, nudności i wymiotów lub anoreksji. 

PIERWSZA LINIA LECZENIA – TERAPIA SKOJARZONA 

Fennell 2005 

Pod koniec listopada 2000 roku, 26 pacjentów z nieleczonym MPM zostało włączonych do jednoośrodkowego 
badania II fazy, oceniającego skuteczność leczenia winorelbiną z oksaliplatyną (VO). W badaniu brało udział 21 
mężczyzn oraz 5 kobiet. Średni wiek wynosił 60 lat (zakres 44-72 lat). Stan sprawności wg Eastern European 
Oncology Group wynosił 0 u sześciu pacjentów, 1 u 15 pacjentów, a 2 u pięciu pacjentów. 

Wszyscy pacjenci musieli mieć wymierny, histologicznie potwierdzony, nieoperacyjny złośliwy międzybłoniak 
opłucnej i być w wieku> 18 lat, ze stanem sprawności (ang. performance status, PS) ocenianym według Eastern 
Cooperative Oncology Group od 0 do 2, bez niekontrolowanej choroby serca lub wątroby. Pacjenci z innymi 
równocześnie występującymi nowotworami (inne niż raki skóry typu nonmelanoma) zostali wyłączeni.  

Leczenie podawano w warunkach ambulatoryjnych. Winorelbinę w dawce 30mg/m2 do maksymalnej dawki 60 
mg podawano z 20 ml soli fizjologicznej przez iniekcję dożylną do żyły obwodowej przez 5 min. Metoklopramid 
w dawce20 mg, trzy razy na dobę w razie potrzeby, był przepisywany rutynowo z leczeniem winorelbiną. 
Leczenie podawano w dniu 1 i dniu 8. Oksaliplatynę w dawce 130mg/m2 podano w dniu 1 21-dniowego cyklu. 
Maksymalna ilość cykli wynosiła sześć. 

Pierwszorzędowym punktem końcowym była obiektywna odpowiedź na leczenie. Pozostałe punkty końcowe 
stanowiły: przeżycie bez progresji choroby (PFS) i przeżycie całkowite (OS), ocena bezpieczeństwa. 

Wyniki badania wykazały 6 (23%) częściowych remisji (PR), 17 (65%) pacjentów ze stabilną chorobą (SD), a u 
trzech (12%) pacjentów wystąpiła progresja choroby w trakcie leczenia (PD). Odsetek odpowiedzi na leczenie 
wynosił 23% ( 95% przedział ufności 9-44 %). Mediana przeżycia wolnego od progresji od pierwszego leczenia 
wynosiła 4,7 miesiąca (95% CI 2,2-7,2 miesiąca), a od diagnozy 7,8 miesięcy (95% CI 6,4-9,2 miesięcy). 
Mediana przeżycia od rozpoczęcia leczenia wynosiła 8,8 miesięcy (95% CI 6,6-11,0 miesięcy). Średni czas 
przeżycia od rozpoznania wynosił 10,4 miesięcy (95% CI 8,0-12,8 miesięcy). Odsetek jednorocznych przeżyć 
wyniósł 27%. 

Odsetki pacjentów o co najmniej jednym epizodzie 3 lub 4 stopnia toksyczności obejmowały: neutropenię 18%, 
zapalenie żył 12%, złe samopoczucie, brak apetytu 12%, anoreksję 12%, nudności i wymioty 12% i zaparcia 
6%. 

W przypadku jakości życia, dla większości pacjentów odnotowano poprawę samopoczucia psychicznego 
w następstwie jednego cyklu leczenia. Objawy płucne albo się stabilizowały albo uległy poprawie u większości 
pacjentów, jednak inne objawy fizyczne, w tym stopień aktywności, pogarszały się w czasie chemioterapii. 

Sørensen 2008 

Celem badania była ocena aktywności cisplatyny i winorelbiny u wcześniej nieleczonych pacjentów 
z nieoperacyjnym, histologicznie weryfikowanym złośliwym międzybłoniakiem opłucnej (MPM). Badanie nie było 
formalnym badaniem II fazy, ponieważ włączani prospektywnie pacjenci mieli przeciwskazania 
do pemetreksedu i badany schemat stanowił jedyną opcją terapeutyczną.  

Do badania włączono 54 kolejnych pacjentów, mężczyźni stanowili 85% badanej populacji. Mediana wieku 
wynosiła 63 lata (zakres 31-78 lat). Zgodnie z kryteriami IMIG w III stadium choroby znajdowało się 35% 
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pacjentów, a w IV 46%, stan sprawności 0, 1 i 2 wg ECOG prezentowało odpowiednio 26%, 69% i 6% 
pacjentów.  

Kryteria kwalifikowalności obejmowały pacjentów z mierzalnym, potwierdzonym histologicznie nieoperacyjnym 
z przyczyn anatomicznych lub fizjologicznych MPM, nie poddawanych wcześniej chemioterapii, mających stan 
sprawności ECOG w zakresie 0-2, szacowane przeżycie ≥3 miesięcy oraz wiek ≥18 lat. 

Cisplatyna w dawce 100 mg/m2 była podawana w postaci 1-godzinnej infuzji dożylnej łącznie z dożylnym 
uwodnieniem w postaci 1 litra soli fizjologicznej przed i po podaniu wraz ze standardowym leczeniem 
przeciwwymiotnym (metoklopramid, prednizolon i ondansetron), co 4 tygodnie. Winorelbinę w dawce 25 mg/m2 
podawano dożylnie w 10 minutowym wlewie raz w tygodniu, bez rutynowego leczenia przeciwwymiotnego. 

Częściowa odpowiedź (PR) wystąpiła u 14 pacjentów (25,9%), a całkowita odpowiedź (CR) u 2 pacjentów 
(3,7%). Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 29,6% (95% CI 18,0-43,6%). Odsetek przeżyć po 1 roku, 
2 latach i 3 latach wynosił odpowiednio 61%, 31% i 4%. Mediana czasu do progresji wynosiła 7,2 miesięcy 
(zakres 1,6-40.6 miesięcy), natomiast mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 16,8 miesięcy (zakres 
0,5-46,4 miesięcy). 

Wystąpienie toksyczności hematologicznych 3 lub 4 stopnia obejmowało leukopenię u 26 pacjentów (48%), 
w tym 6 pacjentów z toksycznością klasy 4 (11%). Pięciu pacjentów (9%) doświadczyło gorączki 
leukopenicznej, nie wystąpiły zgony septyczne. Żaden pacjent nie miał małopłytkowości w stopniu 3 lub 4. 
Trzeci lub czwarty stopień toksyczności niehematologicznych wystąpił w odniesieniu do nudności (13%), 
neurotoksyczności (11%), nefrotoksyczności (4%) i innych działań toksycznych, takich jak zmęczenie lub 
zaparcia w 9%. Dziewięciu pacjentów (17%) hospitalizowano ze względu na toksyczne działania chemioterapii. 
Jeden z pacjentów zmarł w ciągu 30 dni od rozpoczęcia leczenia z powodu zatoru płucnego. 

 

DRUGA LINIA LECZENIA - MONOTERAPIA WINORELBINĄ 

Stebbing 2009  

Jednoośrodkowe, otwarte, nieporównawcze badanie 2 fazy mające na celu ocenę bezpieczeństwa 
i skuteczności chemioterapii winorelbiną u pacjentów chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM) 
z wcześniejszą ekspozycją na chemioterapię. 

Łącznie 63 pacjentów z MPM, leczonych wcześniej jednym schematem chemioterapii, zostało 
zakwalifikowanych do badania. Mediana wieku wynosiła 59 lat (zakres 29-77), większość (94%) stanowili 
mężczyźni. 

Wszyscy pacjenci musieli mieć wymierny, histologicznie potwierdzony, nieoperacyjny złośliwy międzybłoniak 
opłucnej i być w wieku> 18 lat, ze stanem sprawności (ang. performance status, PS) ocenianym według Eastern 
Cooperative Oncology Group od 0 do 2, bez niekontrolowanej choroby serca lub wątroby. Pacjenci z innymi 
równoczesnymi nowotworami (inne niż raki skóry typu nonmelanoma) zostali wyłączeni.  

Leczenie prowadzono w warunkach ambulatoryjnych. Winorelbinę w dawce 30 mg/m2 do maksymalnej dawki 
60 mg podawano z 20 ml soli fizjologicznej przez iniekcję dożylną do żyły obwodowej w ciągu 5 minut. Leki 
przeciwwymiotne nie były przepisywane rutynowo. Leczenie podawano co tydzień, z których każdą z sześciu 
administracji określano jako cykl leczenia. 

Zaobserwowano w sumie 10 odpowiedzi częściowych (16%), brak pełnej odpowiedzi i stabilną chorobę 
definiowaną jako bez objawów progresji przez 6 miesięcy wykazało 43 pacjentów (68%). Tylko u 10 chorych 
(16%) stwierdzono progresję choroby w trakcie leczenia, a to znajduje odzwierciedlenie w tym, że u tych osób 
wcześnie wstrzymano planowane leczenie. Przeżycie całkowite (OS) wyniosło 9,6 miesięcy (95% CI: 7.3-11.8 
miesięcy). 

Nie odnotowano zgonów związanych z leczeniem, a tylko u jednej osoby raportowano wystąpienie gorączki 
neutropenicznej. Obserwowane toksyczności klasy 1/2 nie zostały zarejestrowane. Zarejestrowane 
toksyczności 3/4 stopnia stanowiły: neutropenia, która wystąpiła u 35 (55%) pacjentów, niedokrwistość u 11 
(17%) chorych, zaparcia u 7 (11%) pacjentów, neuropatia w 5 (8%) pacjentów i zapalenie żył w 3 (5%) 
pacjentów. Ogólnie rzecz biorąc, toksyczność była podobna do tej przy winorelbinie podawanej w pierwszej linii 
leczenia. 
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Zucali 2013 

Jednoośrodkowe badanie retrospektywne, przeprowadzone od stycznia 2001 r. do lipca 2012 r. w Humanitas 
Clinical and Research Center (Rozzano, Mediolan, Włochy), do którego włączano pacjentów z MPM, u których 
choroba postępowała po chemioterapii opartej na zastosowaniu pemetreksedu. 

Populację badaną stanowiło 59 pacjentów, w tym 38 mężczyzn i 21 kobiet. Średni wiek wynosił 69 lat (zakres 
45-80). Dobrą prognostyczną ocenę według EORTC maiło 42 pacjentów (71,2%). 

Winorelbinę w dawce 25 mg/m2 podawano dożylnie w monoterapii w dniach 1 i 8, co trzy tygodnie, w postaci 
drugiej linii (2L) i dalszej linii leczenia (>2L). Winorelbina stosowana była u 34 pacjentów jako 2L i u 25 jako >2L. 
Leczenie powtarzano przez okres maksymalnie 6 cykli, do wystąpienia progresji lub niedopuszczalnej 
toksyczności. 

Trzech pacjentów zaprzestało terapii przed pierwszą oceną: jeden pacjent odmówił dalszego leczenia 
po pierwszej administracji i nie brał udziału w obserwacji, jeden zmarł, a u jednego wstrzymano chemioterapię 
z powodu toksyczności. 

Odpowiedź częściową (PR) uzyskano u 9 (15,2%) chorych, dla obiektywnego odsetka odpowiedzi. Dwudziestu 
pacjentów (33,9%) zostało uznanych za wykazujących stabilizację choroby (SD), a 27 (45,8%) miało progresję 
choroby. Nie zaobserwowano odpowiedzi całkowitej (CR). Ogólnie rzecz biorąc, poziom kontroli choroby (ang. 
disease control rate, DCR) wynosił 49,1%. 

Mediana okresu obserwacji wynosiła 18,1 miesiąca (zakres 0.8-27.8 miesięcy), 50 pacjentów zmarło 
w momencie badania, podczas gdy 9 wciąż żyło. Mediana PFS wyniosła 2,3 miesiąca (zakres 0,6-22,5 
miesięcy). 3-miesięczny , 6-miesięczny i 1-roczny PFS wyniósł odpowiednio 47,5%, 26,4% i 1,8%. Mediana OS 
wynosiła 6,2 miesięcy (zakres 0,8-27,8 miesięcy). Pacjenci z kontrolą choroby (PR + SD) mieli dłuższe 
przeżycie całkowite (OS) w stosunku do pacjentów pogarszających się (10,5 vs 3,5 miesięcy, p < 0,001). 
Pacjenci z ECOG PS równym 0 mieli wyższy DCR (17% vs 11%, p = 0,041 ), dłuższy PFS (5,1 vs 2,0 miesięcy, 
p = 0,002) i dłuższe OS (8,5 vs 4,0 miesięcy; p = 0,004). Pacjenci z dobrym wynikiem EORTC osiągnęli wyższy 
DCR (26,0 vs 4,0 miesięcy, p = 0,019), natomiast PFS ≥ 6 miesięcy po pierwszej linii leczenia był związany z 
dłuższym PFS (3,2 vs 2,2 miesięcy, p = 0,065) i dłuższym OS (9,1 vs 5,1 miesięcy, p = 0,020). 

Leczenie winorelbiną było generalnie dobrze tolerowane. Toksyczność hematologiczna była najczęściej 
zgłaszanym działaniem niepożądanym, w tym neutropenia 3 lub 4 stopnia obserwowana u 5 chorych (8,4%). 
Nie stwierdzono przypadków gorączki neutropenicznej. Toksyczności niehematologiczne były na ogół łagodne, 
należały do nich głównie toksyczności 2 stopnia takie jak: zmęczenie u 17 (28,8 % ) i zaparcia  
u 7 (11,8%) pacjentów. 

 

Zucali 2008 

Jednoośrodkowe, prospektywne badanie II fazy przeprowadzono w okresie od stycznia 2004 r. do września 
2006 roku. Włączono do niego 30 kolejnych pacjentów leczonych wcześniej pemetreksedem z lub bez 
zastosowania pochodnych platyny. Populację badaną stanowiło 22 mężczyzn i 8 kobiet. Mediana wieku 
wynosiła 66 lat (zakres 46-85 lat). U większości pacjentów stan sprawności (PS) wg Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG) ≤ 1 (83%). 

Warunkami kwalifikacji pacjentów do badania był histologicznie potwierdzony nieoperacyjny MPM, nawracający 
lub postępujący po uprzednim 1 protokole chemioterapii z zastosowaniem pemetreksedu, wiek powyżej18 lat, 
stan sprawności wg Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≤2, a oszacowana średnia długość życia ≥ 
12 tygodni. 

Leczenie podawano w warunkach ambulatoryjnych. Gemcytabinę w dawce 1000 mg/m2 i winorelbinę w dawce 
25 mg/m2 podawano dożylnie w dniach 1 i 8, co 3 tygodnie. Leczenie powtarzano przez maksymalnie 6 cykli 
lub do wystąpienia progresji lub niedopuszczalnej toksyczności. 

Odpowiedź na leczenie oceniono u 29 spośród 30 pacjentów, 1 pacjent odmówił dalszego leczenia po 1 cyklu 
i nie został ponownie oceniony. Nie zaobserwowano kompletnych odpowiedzi. Częściową odpowiedź (PR) 
stwierdzono u 3 chorych (10%, 95% przedział ufności [CI], 2,1-26,5%), a u 10 chorych (33,3%, 95% CI 17,3-
52,8%) stwierdzono stabilizację choroby po leczeniu (SD). Ogólnie rzecz biorąc, 13 pacjentów (43,3%, 95% CI, 
25,5-62,6%) uzyskuje kontrolę choroby (SD i PR na co najmniej 6 tygodni). Postępowanie choroby (PD) 
zaobserwowano u 17 pacjentów (56,7%, 95% CI, 37,4-74,5%). Mediana czasu obserwacji wyniosła 10,8 
miesiąca (95% CI, 6,8-15,9 miesięcy) dla wszystkich pacjentów i 14,2 miesiąca (95% CI, 4,6-25,3 miesięcy) dla 
pacjentów, którzy pozostali przy życiu (21 pacjentów zmarło, a 9 przeżyło). Mediana czasu do progresji choroby 
(TTP) wynosiła 2,8 miesiąca (zakres: 0,6-12,1 miesięcy), a mediana przeżycia całkowitego (OS) wynosiła 10,9 
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mies. (zakres 0,8-25,3 miesięcy). Odsetek przeżycia wolnego od progresji (PFS) po 3, 4 i 6 miesiącach wynosił 
odpowiednio 44,8% (95% CI 26,4-64,3%), 44,8% (95% CI 26,4-64,3%), a 31% (95% CI 15,3-50,8%). 

Leczenie było na ogół dobrze tolerowane. Toksyczność hematologiczna była najczęściej zgłaszanym 
działaniem niepożądanym, z neutropenią 3 lub 4 stopnia obserwowaną u 3 chorych (10%). Nie odnotowano 
epizodów gorączki neutropenicznej, a trombocytopenia występowała u 4% pacjentów. Toksyczność 
niehematologiczna była zwykle łagodna. Jeden zgon nastąpił w trakcie leczenia z powodu zapalenia płuc (bez 
neutropenii) u chorego z SD, który wcześniej przeszedł zabieg usunięcia płuca.  

 

DRUGA LUB KOLEJNE LINIE LECZENIA – TERAPIA SKOJARZONA 

Toyokawa 2013 

Badanie obejmowało 17 pacjentów leczonych winorelbiną i gemcytabiną w ramach drugiej lub kolejnych linii 
leczenia, w okresie marzec 2008 – październik 2011, ze wznową po operacji lub z nieresekcyjnym 
międzybłoniakiem opłucnej, u których w ramach wcześniejszych linii zastosowano co najmniej jedną 
chemioterapię opartą na pochodnych platyny i pemetreksedzie. 14 pacjentów otrzymało winorelbiną 
i gemtycabiną jako drugą linię leczenia, trzech jako trzecią lub kolejną. 
Mediana wieku wynosiła 58 lat (rozstęp 41-75), 88% pacjentów było mężczyznami. Stan sprawności wg ECOG 
0 u 5 pacjentów i 1 u pozostałych 12 pacjentów. Zaawansowanie choroby wg International Mesothelioma 
Interest Group I u trzech pacjentów, III u czterech pacjentów, IV u pozostałych 10 pacjentów. 

Wszyscy pacjenci otrzymywali gemcytabinę 1000 mg/m2 plus winorelbinę 25 mg/m2 w dniach 1 i 8 co trzy 
tygodnie, do czasu progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności. W przypadku wystąpienia 
toksyczności hematologicznej stopnia 4, niehematologicznej stopnia ≥ 3 lub jeśli konieczne było pominięcie 
dawki w 8. dniu poprzedniego cyklu chemioterapii, dawkę winorelbiny redukowano o 20%. Jeśli ww. warunki 
zostały spełnione ponownie, o 20% zmniejszano dawkę gemcytabiny. W przypadku ponownego spełnienia ww. 
warunków przerywano terapię. 17 pacjentów, którzy wzięli udział w badaniu otrzymało łącznie 106 cykli 
chemioterapii, w tym 38 ze zredukowanymi dawkami (38 winorelbiny, 24 gemcytabiny). U trzech pacjentów 
wystąpiła konieczność redukcji dawki winorelbiny, u kolejnych trzech jednocześnie winorelbiny i gemcytabiny. 

U trzech pacjentów zaobserwowano odpowiedź częściową, u 11 stabilizację choroby, a u 3 progresję. Nie 
zaobserwowano odpowiedzi całkowitych. Media PFS wyniosła 6,0 miesiąca, a 1-roczny odsetek PFS 17,6% 
(95% CI 0,0-35,6%). Media OS wyniosła 11,2 miesiąca, a 1-roczny odsetek OS 43,9% (95% CI 19,6-68,2%). 
29% pacjentów doświadczyło anemii, 24% leukopenii, a 41% neutropenii stopnia ≥ 3. Inne działania 
niepożądane stopnia 3-4 obejmowały odpowiadające na leczenie zaparcia i zapalenia żył (każde po 6%). Jeden 
pacjent doświadczył gorączki neutropenicznej. Nie stwierdzono zgonów związanych z leczeniem. 

 

Zauderer 2014 

Jednoośrodkowe badanie, przeprowadzone na podstawie raportów klinicznych pacjentów leczonych 
winorelbiną lub/i gemcytabiną jako II lub III linia terapii w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej w okresie 
pomiędzy 2003r. a 2010r. Badanie miało na celu ocenić skuteczność i profil toksyczności winorelbiny oraz 
gemcytabiny. 
Populację badaną stanowiło 60 pacjentów chorych na MPM, z których 32% znajdowało się w II stadium 
zaawansowania choroby, 37% w III oraz 30% w IV stopniu zaawansowania. Przed przystąpieniem do badania 
83% pacjentów przyjmowało wcześniej pemetreksed w połączeniu z platyną jako I linia terapii. Pacjentów 
przydzielono do grup – 33 pacjentom chorym na MPM poddawano winorelbinę ,15 gemcytabinę oraz 
12 pacjentów przyjmowało oba leki jednocześnie. We wszystkich grupach większość stanowili mężczyźni, 
a mediana wieku uczestników badania wynosiła 67 lat. W badanej populacji dominującą formą histologiczną był 
epitelelioid. Pomimo, że pacjenci w grupach nie byli leczeni według jednego protokołu, dawki badanych 
substancji były podobne i wynosiły 25mg/m2 dla winorelbiny podawanej w 1 i 8 dniu 3-tygodniwego cyklu oraz 
1000m/ m 2 w grupie gemcytabiny, która poddawana była 1 i 8 dnia cyklu 21 dniowego oraz 1, 8 i 15 dnia 
w cyklu 28 dniowym. Po dwóch tygodniach po ostatnim cyklu pacjenci byli poddani tomografii komputerowej 
w celu oceny terapii według kryteriów RECIST  

Po 72 cyklach leczenia u 60 pacjentów, tylko 56 cykli terapii zostało uwzględnionych w analizie. U 8 pacjentów 
wystąpiła kliniczna progresja przed wykonaniem tomografii komputerowej. U 3 pacjentów nie można było 
zmierzyć zmian wywołanych chorobą, u kolejnych 3 nie było dostępu do wyników tomografii. Jeden pacjent nie 
poddał się kontroli w ośrodku, w którym prowadzono badanie oraz u 1 pacjenta nie przeprowadzono badania 
za pomocą tomografu. Pozostałe 56 cykli terapii poddano ocenie radiologicznej. W grupie, gdzie chorym 
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podawano winorelbinę – 20( 43%) pacjentów wykazało progresji MPM w obrazowaniu za pomocą tomografii 
komputerowej, u dwóch (4%) wystąpiły kliniczne objawy progresji, u 19 pacjentów (42%) obrazowanie  
za pomocą tomografii wykazało stabilizacje oraz 4 (8%) pacjenci uzyskali kliniczna stabilizację. Nie odnotowano 
odpowiedzi na leczenie. W grupie, gdzie chorym podawano gemcytabinę 10 (37%) pacjentów wykazało 
progresję MPM w obrazowaniu za pomocą tomografii komputerowej, u 6 (22%) wystąpiły kliniczne objawy 
progresji, u kolejnych 6 pacjentów (22%) obrazowanie za pomocą tomografii wykazało stabilizację  zaś 4 (15%) 
pacjentów uzyskalło kliniczna stabilizację. Częściową odpowiedź na leczenie uzyskano u 1 (4%)pacjenta. 

W grupie 45 pacjentów leczonych winorelbiną mediana czasu wolnego od progresji choroby (PFS) wynosiła 
1,7 miesiąca (95% CI 1,3-2,9 miesiąca) oraz mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 5,4 miesiąca 
(95% CI:3,8-7,4). W grupie gemcytabiny mediana PFS wynosiła 1,6 miesiąca (95% CI: 1.3–3.6) oraz mediana 
czasu przeżycia całkowitego wyniosła 4,9 miesiąca (95% CI:3,6-8,8) 

Profil bezpieczeństwa stosownych terapii oceniano zgodnie z kryteriami CTCAE. U 24% pacjentów z grupy 
gdzie stosowano winorelbinę wystąpiły hematologiczne zdarzenia niepożądane w stopniu wyższym niż 
3. Najczęściej raportowano leukopenię, neurotopenię oraz anemię. W grupie gemcytabiny hematologiczne 
zdarzenia niepożądane występowały rzadziej – u 22% pacjentów, a najczęstszym AE była anemia. Zdarzenia 
niepożądane niehematologiczne  wystąpiły  u 15 pacjentów z grupy, gdzie podawano winorelbinę oraz 
u 12 pacjentów z grupy gdzie poddawano gemcytabinę Najczęściej występujące AE to zmęczenie, gorączka 
neutropeniczna  oraz duszności. AE skali 1-2 wystąpiły u 38% pacjentów leczonych winorelbiną oraz u 59% 
pacjentów, którym poddawano gemcytabinę. 

8.3. Bezpieczeństwo 
Częstość występowania jest zdefiniowana następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do<1/10), 
niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10000). Działania 
niepożądane zostały opisane według klasyfikacji WHO (stopień 1=G1; stopień 2=G2; stopień 3=G3; stopień 
4=G4; stopień 1-4=G1-4; stopień 1-2=G1-2; stopień 3-4=G3-4). 

8.3.1.  Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 
Często: bakteryjne, wirusowe i grzybicze infekcje w najrozmaitszej lokalizacji (układ oddechowy, wydalniczy, 
przewód pokarmowy) zwykle o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, poddające się leczeniu. 
Niezbyt często: posocznice o ciężkim przebiegu wraz z niewydolnością jelitową i inne posocznice 
Bardzo rzadko: posocznica o skomplikowanym przebiegu czasami ze skutkiem śmiertelnym 
Częstość nieznana: sepsa neutropeniczna (obarczona ryzykiem zgonu w 1,2% przypadków) 
 
Zaburzenia krwi i układu chłonnego 
Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku kostnego z objawami głównie neutropenii ( G3: 24,3%, G4: 
27,8% w monoterapii). To działanie nie kumuluje się i gwałtownie przemija w ciągu 5 do 7 dni, anemia (G3-4: 
7,4%). 
Często: trombocytopenia (G3-4: 2,5%), lecz rzadko o ciężkim przebiegu. 
Częstość nieznana: gorączka neutropeniczna, pancytopenia 
 
Zaburzenia układu immunologicznego 
Często: reakcje alergiczne (reakcje skórne, reakcje ze strony układu oddechowego) 
Częstość nieznana: systemowe reakcje alergiczne jak anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny, reakcje typu 
rzekomoanafilaktycznego lub obrzęk naczynioruchowy 
 
 
Zaburzenia endokrynologiczne 
Częstość nieznana: niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (SIADH). 
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Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 
Rzadko: ciężka hiponatremia 
Częstość nieznana: anoreksja 
 
Zaburzenia żołądka i jelit 
Bardzo często: zapalenie jamy ustnej (G1-4: 15% w monoterapii), zapalenie przełyku, nudności i wymioty (G1-
2: 30,4% i G3-4: 2,2%). Zastosowanie leków przeciwwymiotnych zmniejsza zwykle nasilenie tych objawów. 
- zaparcia (G3-4: 2,7%), które rzadko rozwijają się w porażenną niedrożność jelita w monoterapii (G3-4: 4,1%) 
oraz w leczeniu skojarzonym z innymi chemioterapeutykami. 
Często: biegunka o zwykle małym lub umiarkowanym nasileniu. 
Rzadko: porażenna niedrożność jelit. Leczenie może być wznowione po odzyskaniu przez jelita normalnej 
Motoryki, zapalenie trzustki. 
 
Zaburzenia układu nerwowego 
Bardzo często: zaburzenia neurologiczne (G34: 2,7%, G4: 0,1%), w tym zniesienie głębokich odruchów 
kostnostawowych i ścięgnistych 
Istnieją doniesienia o osłabieniu kończyn dolnych po długotrwałym leczeniu. 
Rzadko: parestezje o ciężkim przebiegu z objawami czuciowymi i motorycznymi. 
Objawy te są zazwyczaj przemijające. 
Bardzo rzadko: zespół Guillaina-Barré. 
 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Bardzo często: łysienie, zwykle o niewielkim nasileniu (G3-4: 4,1% w monoterapii). 
Rzadko: uogólnione reakcje skórne. 
Częstość nieznana: erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa. 
 
Zaburzenia serca 
Rzadko: choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa, przemijające zmiany elektrokardiograficzne, zawał 
mięśnia sercowego w części przypadków zakończony zgonem). 
Bardzo rzadko: tachykardia, palpitacja, zaburzenia rytmu 
 
Zaburzenia naczyniowe 
Niezbyt często: nadciśnienie, niedociśnienie, uderzenia krwi do głowy i marznięcie kończyn 
Rzadko: ostre niedociśnienie, zapaść. 
 
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 
Bardzo często: przemijające zwiększenie wartości wyników testów wątrobowych (G1-2), bez objawów 
klinicznych (AspAT w 27,6% i A1AT w 29,3%). 
 
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 
Niezbyt często: duszność i skurcz oskrzeli u pacjentów po podaniu leku w postaci koncentratu 
roztworu do infuzji (w takim samym stopniu jak w przypadku innych alkaloidów Vinca). 
Rzadko: śródmiąższowa choroba płuc, zwłaszcza po podaniu leku w postaci koncentratu roztworu do 
infuzji w kombinacji z mitomycyną. 
Bardzo rzadko: niewydolność oddechowa. 
 
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 
Często: bóle stawowe, w tym bóle szczęk, bóle mięśniowe. 
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Zaburzenia nerek i dróg moczowych 
Często: zwiększone stężenie kreatyniny 
 
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 
Bardzo często: w miejscu podania obserwowano następujące objawy: rumień, piekący ból, odbarwienie żył 
i miejscowe zapalenia żył (G3-4: 3,7% w monoterapii). 
Zmęczenie, gorączka, różnie zlokalizowane bóle obejmujące bóle klatki piersiowej i bóle w obrębie guza były 
zgłaszane przez pacjentów otrzymujących lek. 
Rzadko: miejscowa martwica. Częstość występowania tych objawów niepożądanych zmniejsza prawidłowe 
umieszczenie igły lub cewnika w żyle oraz podawanie leku w szybkim wlewie (bolus) z następowym płukaniem 
żyły. 
Źródło: ChPL Nevalbine, Navirel, Neocitec i Vinorelbine Accord 

8.3.2. Kapsułki miękkie 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 
Bardzo często występujące: zahamowanie czynności szpiku kostnego manifestujące się głównie neutropenią 
Gl-4: 71,5%; 63: 21,8%; 64: 25,9% (odwracalne i zależne od dawki). Stany zapalne związane z zahamowaniem 
czynności szpiku kostnego i/lub upośledzeniem czynności systemu immunologicznego wywołane bakteriami, 
wirusami, grzybami obejmujące różną lokalizację, taką jak: układ oddechowy, układ pokarmowy, drogi moczowe 
Gl-4: 35%, zwykle o łagodnym lub umiarkowanym charakterze, poddające się leczeniu. Niedokrwistość G1-4: 
67,4%; 63-4: 3,8%, zwykle o łagodnym lub umiarkowanym charakterze. Trombocytopenia G1-2: 10,8%, bardzo 
rzadko w stopniu poważnym. 

Często występujące: G4 Neutropenia w połączeniu z gorączką ponad 38° C wystąpiła u 2,8% pacjentów. 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 
Bardzo często występujące: bakteryjne, wirusowe i grzybicze infekcje bez neutropenii w najrozmaitszej 
lokalizacji (układ oddechowy, układ pokarmowy, drogi moczowe) G1-4: 12,7%; G3-4: 4,4%, zwykle o łagodnym 
lub umiarkowanym charakterze, poddające się leczeniu. 

Niezbyt często występujące: posocznice o ostrym przebiegu wraz z niewydolnością jelitową i inne posocznice 
po podaniu Navelbine w postaci koncentratu roztworu do infuzji. Bardzo rzadko występujące: posocznica 
o skomplikowanym przebiegu czasami ze skutkiem śmiertelnym po podaniu Navelbine w postaci koncentratu 
roztworu do infuzji. 

Zaburzenia żołądka i jelit 
Bardzo często występujące: nudności 614: 74,7%; G3-4 7,3%; wymioty G1-4: 54.7%; G3-4: 6,3%; leczenie 
wspomagające (np. metoclopramid lub ondasentron) zmniejsza zwykle nasilenie tych objawów. Biegunka G1-4: 
49,7%; 63-4: 5,7%; anoreksja G1-4: 38,6%; G3-4: 4,l%. Zapalenie jamy ustnej Gl-4: 10,4%; G3-4: O,9%, zwykle 
o łagodnym lub umiarkowanym charakterze. Zaparcia G1-4: 152%. U pacjentów z zaparciami w wywiadzie i/lub 
u tych, którzy jednocześnie są leczeni morfiną lub środkami morfinopodobnymi, właściwe jest stosowanie 
środków przeczyszczających. 

Często występujące: zapalenie przełyku G1 -3: 3,23%; G3: 0,3%. Utrudnienie przełykania: G1-2: 2,3%. 

Niezbyt często występujące: porażenna niedrożność jelita G3-4: 0,9% (jeden przypadek śmiertelny). 
U jednego pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego. 

Rzadko występujące: zapalenie trzustki po podaniu Navelbine w postaci koncentratu roztworu do infuzji. 

Zaburzenia układu nerwowego 
Bardzo często występujące: zniesienie odruchów kostno-stawowych G1-2: 11,1%, rzadko o ciężkim 
przebiegu. 

Często występujące: zaburzenia neuromotoryczne G1-4: 9,2%: G3-4: 1,3%. Ból głowy G1-4: 4,l%, G3-4: 
0,6%, zawroty głowy 614: 6%; G3-4: O,6%. Zaburzenia smaku: Gl-2: 3,8%. Inne zaburzenia neurologiczne G1-
4: 2,2%; G3-4: 03%. 
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Niezbyt często występujące: drgawki, niedokrwienie mózgu. 

Bardzo rzadko występujące: u jednego pacjenta wystąpił częściowo odwracalny bezwład 3 stopnia. 

 

Zaburzenia psychiczne 
Często występujące: bezsenność G1-2: 2,8%. 

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 
Bardzo często występujące: łysienie G1-2: 29,4%, nasilające się, gdy leczenie się przedłuża, ma zwykle 
łagodny charakter. 

Często występujące: reakcje skórne G1-2: 5,7% 

Rzadko występujące: ogólne reakcje skórne po zastosowaniu Navelbine w postaci koncentratu roztworu do 
infuzji. 

 
Zaburzenia ogólne i stanv w miejscu podania 
Bardzo często występujące: zmęczenie G1-4: 36,7%; 63-4: 85%; gorączka G1-4: 130%, G3-4: 12,1%. 

Często występujące: ból, w tym w obrębie guza G1-4: 3,8%, G3-4 0,6%, dreszcze G1-2: 3,8%. 

 

Zaburzenia masy ciała 
Bardzo często występujące: utrata masy ciała G1-4: 25%, G3-4: 0,3% 

Często występujące: przyrost masy ciała G1-2: 1,3% 

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletyowe i tkanki łącznej 
Często występujące: bóle stawowe, w tym bóle szczęk, bóle mięśniowe G1-4: 7%, G3-4 0,3% 

 
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 
Niezbyt często występujące: w badaniach klinicznych postrejestracyjnych wystąpiła ostra postać niedoboru 
sodu we krwi. U jednego pacjenta wystąpiła hiperglikemia. 

 

Zaburzenia serca 
Niezbyt często występujące: niewydolność serca i niemiarowość. 

Rzadko występujące: niedokrwienna choroba serca (dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego) po podaniu 
Navelbine w postaci koncentratu roztworu do infuzji. 

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 
Bardzo często występujące: przejściowe podniesienie wartości wyników badań czynności wątroby (G1-2) bez 
klinicznych objawów po podaniu Navelbine w postaci koncentratu roztworu do infuzji. 

Często występujące: choroby wątroby: G1-2: l,3%. 

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia 
Często występujące: duszność G1-4: 2,8%; G3-4: 0,3%. Kaszel: G1-2: 2,23% 

Niezbyt często występujące: duszności i skurcz oskrzeli u pacjentów leczonych Navelbine w postaci 
koncentratu roztworu do infuzji (w takim samym stopniu jak w przypadku innych alkaloidów Vinca). Zatorowość 
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płucna, z czego jeden przypadek zakończył się śmiercią. Krwotok płucny, z czego jeden przypadek zakończył 
się śmiercią pacjenta. 

Rzadko występujące: śródmiąższowa choroba płuc, zwłaszcza po podaniu Navelbine w postaci koncentratu 
roztworu do infuzji w kombinacji z mitomycyną. 

 
Zaburzenia układu immunologicznego 
Rzadko występujące: ostre systemowe reakcje alergiczne po użyciu Navelbine w postaci koncentratu roztworu 
do infuzji, takie jak anafilakcja czy szok anafilaktyczny. 

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowvch 
Najczęściej występujące: bezmocz G1-2: 1,6% 

Inne choroby układu moczowo-płciowego: G1-2: 1,9% 

 

Zaburzenia naczyniowe 
Często występujące: nadciśnienie G1-4: 2,5%; G3-4: 03%; niedociśnienie G1-4: 2,12%; G3-4: 0,6% 

Rzadko występujące: uderzenia krwi do głowy i marznięcie kończyn po zastosowaniu Navelbine w postaci 
koncentratu roztworu do infuzji. 

 
Zaburzenia oka 
Zaburzenia widzenia G1-2: l,3%. 

Źródło: ChPL Navelbine 
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9. Kluczowe informacje i wnioski 

Przedmiot wniosku 
Na podstawie art. 31 n pkt 5 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.),  w związku z art. 40 z dnia 12 maja 2011 roku 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.), przygotowano raport pozwalający ocenić zasadność dalszej refundacji 
leków zawierających winorelbinę w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: C45.0  tj. innych niż ujętych 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142). 

 

Problem zdrowotny 
Międzybłoniak (ang. mesothelioma, kod ICD-10: C45.0) to rzadko występujący nowotwór wywodzący się 
z  powierzchniowych komórek surowiczych błony wysilającej jamę opłucnej. Średni wiek zachorowania to ok. 60 
roku życia. Zachorowalność ocenia się na 0,9:100000. Liczba zarejestrowanych rozpoznań  w Polsce wynosi 
około 320 rocznie. Mężczyźni chorują 3-5 razy częściej niż kobiety. Udokumentowane jest zwiększone ryzyko 
zachorowania u osób narażonych na kontakt z azbestem W większości przypadków międzybłoniak rozwija się 
po wielu latach (nawet kilkudziesięciu) od narażenia. Ponadto w etiologii postuluje się role wirusa simian virus 
40. Nie wykazano związku pomiędzy paleniem papierosów a występowaniem międzybłoniaka. Międzybłoniak 
długo pozostaje bezobjawowy, rozpoznawany jest najczęściej w zaawansowanym stadium. Do najczęstszych 
objawów klinicznych należą ból w klatce piersiowej, duszność, kaszel, wysięk do opłucnej, utrata masy ciała, 
zniekształcenie klatki piersiowej. Guz jest agresywny głównie miejscowo, dominuje naciekanie okolicznych 
tkanek. czas przeżycia to 4-18 miesięcy. Złośliwy międzybłoniak opłucnej należy do nowotworów, w których 
leczenie ma niewielki wpływ na czas przeżycia – z tego powodu nie ma powszechnie przyjętego standardowego 
postępowania. Leczenie międzybłoniaka opłucnej sprowadza się do interwencji chirugicznej, radioterapii, 
chemioterapii i terapii skojarzonych. 

 

Alternatywne technologie medyczne 
W trakcie prac odnaleziono alternatywne metody leczenia, które wykorzystuje się w leczeniu złośliwego 
międzybłoniaka opłucnej (ICD10 C45.0). Terapie leczenia MPM opierają się głownie na stosowaniu 
pemetrexedu, gemcytabinie  lub ich połączeniu w z cisplatyną/karboplatyną,  a także podawaniu antracyklin 
takich jak doksorubicyna, epirubicyna. Odnaleziono również informacje o stosowaniu antymetabolitów takich jak 
np. metoteskat. 

 

Skuteczność kliniczna i praktyczna 

W wyniku pprzeprowadzonego wyszukiwania w bazach Medline, Embase i Cochrane Library oodnaleziono 
1 przegląd systematyczny Zucali 2012, dotyczący terapii stosowanych w drugiej linii leczenia  międzybłoniaka 
opłucnej. Publikacja ta nie pozwoliła jednak na dokonanie oceny skuteczności winorelbiny w tym wskazaniu. 
W wyniku wyszukiwania badań pierwotnych odnaleziono 9 badań klinicznych dla rozpoznania międzybłoniak 
opłucnej, które zostały włączone do ww. przeglądu systematycznego. Żadne z odnalezionych badań nie było 
badaniem III fazy. Należy podkreślić fakt, że brak jest wysokiej jakości randomizowanych badań klinicznych 
(RCT III fazy) oceniających stosowanie winorelbiny we wspomnianych wskazaniach, co utrudnia wnioskowanie 
odnośnie skuteczności ocenianej terapii. 

Dostępne dowody naukowe wskazują na użyteczność winorelbiny w monoterapii, jak i w schematach leczenia 
w połączeniu z innymi lekami, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej linii leczenia. 

1. MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ 

Pierwsza linia leczenia - monoterapia winorelbiną 

Autorzy badania Muers 2008 raportują, że w czasie analizy, w grupie ASC plus winorelbina zmarło 129 [95%] 
pacjentów, co jest porównywalne z wynikami w pozostałych dwóch grupach. Dziewięciu pacjentów (16%) w 
grupie ASC plus winorelbina wykazało odpowiedzi na chemioterapię, natomiast chorobę stabilną (SD) wykazało 
33 (59%), a chorobę postępującą 46 (34%). Pacjenci w grupie ASC plus winorelbina mieli dłuższy czas 
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przeżycia całkowitego (OS) niż w grupie samego ASC (HR 0,80 [0,63 -1,02], p = 0,08), co było równoznaczne z 
bezwzględnym wzrostem mediany czasu przeżycia o 2 miesiące (z 7,6 miesięcy w ASC do 9,5 miesięcy w ASC 
plus winorelbina). Odnotowano przewagę leczenia ASC plus winorelbina w zakresie przeżycia wolnego od 
progresji od pozostałych opcji, jednak różnice nie były istotne statystycznie (HR 0,82 [0,65 -1,05], p = 0,114). 
PFS w grupie ASC oraz winorelbina wyniósł 6,2 miesiące, a 1-letni czas przeżycia bez progresji osiągnęło 28%. 
Nie stwierdzono różnic między grupami wartości w jakości życia. 

W badaniu Steele 2000 odnotowano 7 odpowiedzi częściowych (24% [95% CI 10-44%]), 16 pacjentów miało 
chorobę stabilną (55%), u 6 pacjentów wystąpiła progresja choroby (21%). Mediana czasu przeżycia 
całkowitego (OS) dla 29 pacjentów od rozpoczęcia leczenia wynosiła 10,6 miesięcy. Odsetek 
pacjentów  z  jednorocznym przeżyciem od chwili rozpoczęcia leczenia wyniósł 41% (95% CI 24- 58%). Jakość 
życia uległa poprawie u większości pacjentów w zakresie objawów psychologicznych i objawów ze strony płuc, 
jednak odnotowano pogorszenie w poziomie aktywności pacjentów.  

Pierwsza linia leczenia - terapia skojarzona 

Autorzy badania Fennell 2005 raportują 6 (23%) częściowych remisji (PR), 17 (65%) pacjentów ze stabilną 
chorobą (SD), a trzech (12%) pacjentów pogorszyło się w trakcie leczenia (PD). Odsetek odpowiedzi wynosił 
23% ( 95% przedział ufności 9-44 %). Mediana przeżycia wolnego od progresji od pierwszego leczenia wynosiła 
4,7 miesiąca (95% CI 2,2-7,2 miesiąca), zaś odsetek jednorocznych przeżyć wyniósł 27%.  

W badaniu Sørensen 2008 raportowano 14 (25,9%) częściowych odpowiedzi oraz 2 (3,7%) całkowite 
odpowiedzi. Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 29,6% (95% CI 18,0-43,6%). Odsetek przeżyć po 1 roku, 
2 latach i 3 latach wynosił odpowiednio 61%, 31% i 4%. Mediana czasu do progresji wynosiła 7,2 miesięcy 
(zakres 1,6-40.6 miesięcy), natomiast mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 16,8 miesięcy (zakres 
0,5-46,4 miesięcy). 

Druga linia leczenia - monoterapia winorelbiną  

W badaniu Stebbing 2009 zaobserwowano w sumie 10 odpowiedzi częściowych (16%), brak pełnej odpowiedzi 
i stabilną chorobę wykazało 43 pacjentów (68%). Tylko u 10 chorych (16%) stwierdzono progresję choroby 
w trakcie leczenia. Przeżycie całkowite (OS) wyniosło 9,6 miesięcy (95% CI: 7.3-11.8 miesięcy). 

Autorzy badania Zucali 2013 nie odnotowali żadnej odpowiedzi całkowitej (CR). Odpowiedź częściową 
uzyskano u 9 (15,2%) chorych. Dwudziestu pacjentów (33,9%) zostało uznanych za wykazujących stabilizację 
choroby, a 27 (45,8%) miało progresję choroby. Mediana OS wynosiła 6,2 miesięcy (zakres 0,8-27,8 miesięcy).  

W badaniu Zucali 2008 także nie zaobserwowano kompletnych odpowiedzi. Częściową odpowiedź stwierdzono 
u 3 chorych (10%, 95% CI 2,1-26,5%), a u 10 chorych (33,3%, 95% CI 17,3-52,8%) stwierdzono stabilizację 
choroby po leczeniu (SD). Postępowanie choroby zaobserwowano u 17 pacjentów (56,7%, 95% CI 37,4-
74,5%). Mediana czasu do progresji choroby (TTP) wynosiła 2,8 miesiąca (zakres: 0,6-12,1 miesięcy),  
a mediana przeżycia całkowitego (OS) wynosiła 10,9 mies. (zakres 0,8-25,3 miesięcy). Odsetek przeżycia 
wolnego od progresji (PFS) po 3, 4 i 6 miesiącach wynosił odpowiednio 44,8% (95% CI 26,4-64,3%), 44,8% 
(95% CI 26,4-64,3%), a 31% (95% CI 15,3-50,8%). 

 

DRUGA LUB KOLEJNE LINIE LECZENIA – TERAPIA SKOJARZONA 

W badaniu Toyokwa 2013 u trzech (18%) pacjentów zaobserwowano odpowiedź częściową, u 11 (65%) 
stabilizację choroby, a u 3 (18%) progresję. Nie zaobserwowano odpowiedzi całkowitych. Media PFS wyniosła 
6,0 miesiąca, a 1-roczny odsetek PFS 17,6% (95% CI 0,0-35,6%). Media OS wyniosła 11,2 miesiąca,  
a 1-roczny odsetek OS 43,9% (95% CI 19,6-68,2%). 

W badaniu prowadzonym przez zespół pod kierownictwem Zauderer nie odnotowano odpowiedzi całkowitej 
na  leczenie winorelbiną jako II lub kolejna linia leczenia chorych na międzybłoniaka opłucnej. U 20 (43%) 
pacjentów wykazano progresję MPM w obrazowaniu za pomocą tomografii komputerowej, u dwóch (4%) 
wystąpiły kliniczne objawy progresji, u 19 pacjentów (42%) obrazowanie za pomocą tomografii wykazało 
stabilizacje oraz 4 (8%) pacjenci uzyskali kliniczna stabilizację. mediana czasu wolnego od progresji choroby 
(PFS) wynosiła 1,7 miesiąca (95% CI 1,3-2,9 miesiąca) oraz mediana czasu przeżycia całkowitego wyniosła 
5,4  miesiąca (95% CI:3,8-7,4). 
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Analiza bezpieczeństwa 
Leczenie wykorzystujące winorelbinę było na ogół dobrze tolerowane. Najczęściej zgłaszanymi działaniami 
niepożądanymi w stopniu 3-4 wg skali WHO były EA hematologiczne takie jak: leukopenia, neurotomia oraz 
anemia. Trzeci lub czwarty stopień toksyczności niehematologicznych działań nieporządanych wystąpił  
w odniesieniu do nudności i innych działań toksycznych, takich jak zmęczenie lub zaparcia. 

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Navelbine, najczęściej zgłaszanymi działaniami 
niepożądanymi są depresja szpiku kostnego z neutropenią, anemia, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia 
żołądka i jelit w tym nudności, wymioty, zapalenie jamy ustnej i zaparcia, przemijające podwyższenie 
aktywności enzymów wątrobowych, łysienie i zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia. 

 

Finansowanie ze środków publicznych  
Kwota refundacji produktów leczniczych zawierających substancję czynną winorelbinę wyniosła w okresie maj 
2016 – kwiecień 2017 24,66 mln zł. Należy zwrócić uwagę, że kwota refundacji dotyczy wszystkich wskazań 
refundacyjnych winorelbiny.  

 

Rekomendacje refundacyjne dotyczące ocenianej technologii medycznej 
W wyniku wyszukiwania przeprowadzonego w dniu 10 sierpnia 2017 roku odnaleziono trzy wytyczne praktyki 
klinicznej dotyczące leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej: amerykańskie z 2017 r. (National 
Comprehensive Cancer Network, NCCN), europejskie z 2015 r. (European Society for Medical Oncology, 
ESMO) oraz polskie z 2013 r. (Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, PTOK). 

Dodatkowo odnaleziono informacje o dwóch wytycznych klinicznych dotyczących złośliwego międzybłoniaka 
opłucnej, które są w fazie przygotowywania i ich publikacja jest przewidziana na 2017 rok: wytyczne American 
Society of Clinical Oncology oraz wytyczne British Thoracic Society. 

Wszystkie z odnalezionych wytycznych klinicznych wymieniają winorelbinę, jako możliwą opcję terapeutyczną 
do zastosowania wśród pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej. 
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11. Załączniki 

11.1. Strategie wyszukiwania publikacji  
 
Tabela 7. Strategia wyszukiwania w bazie PubMed i Embase przez Ovid (data ostatniego wyszukiwania: 08.08.2017 r.) 

Nr 
wyszukiwania Kwerenda Liczba 

rekordów 

#1 vinore bine.ab,kw,ti. 10237 

#2 navelbine/ 15462 

#3 1 or 2 20981 

#4 "Mesothelioma pleura".ab,kw,ti. 58 

#5 "Mesothelioma of pleura".ab,kw,ti. 125 

#6 exp pleura mesothelioma/ 6227 

#7 4 or 5 or 6 6340 

#8 3 and 7 306 

#9 Data odcięcia 2013-2017 100 

Tabela 8. Strategia wyszukiwania w bazie Cochrane (data ostatniego wyszukiwania: 08.08.2017 r.) 

Nr wyszukiwania Kwerenda Liczba rekordów 

#1 eunades or navelbin or vinbine or vinelbine or vinorelbine  (Word variations have been searched) 1016 

#2 Mesothelioma pleura* 250 

#3 MeSH descriptor: [Mesothelioma] explode all trees 115 

#4 #2 or #3 277 

#5 #4 and #1 14 
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11.2 Schemat selekcji badań 

 

Publikacje wykluczone na podstawie 
pełnych tekstów: 

Niewłaściwa populacja: 0 

Brak dostępu do pełnego tekstu: 0 

Niewłaściwa metodyka: 1 

Wykluczonych: 7 

Publ kacje włączone do analizy pełnych 
tekstów  

Włączonych: 3 

Publikacje wykluczone na podstawie 
tytułów i streszczeń: 

Wykluczonych: 97 

Publikacje z głównych baz medycznych: 

Medline i Embase: 100 

Cochrane: 14 

Łącznie: 114 

 

Publ kacje z baz dodatkowych: 
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