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INDEKS SKRÓTÓW 

AE Zdarzenie(a) niepożądane 
(Adverse event(s)) 

ALK Kinaza chłoniaka anaplastycznego 
(Anaplastic Lymphoma Kinase) 

AOTMiT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

bd Brak danych 

CIS Cisplatyna 

CRB Karboplatyna 
(Carboplatin) 

CR Całkowita odpowiedź na leczenie 
(Complete response) 

CTCAE Powszechne kryteria terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych 
(Common Terminology Criteria for Adverse Events) 

CTH Chemioterapia 
(Chemotherapy) 

DCT Docetaksel 

DOR Czas trwania odpowiedzi na leczenie 
(Duration of response) 

ECOG Wschodnia Grupa Współpracy Onkologicznej 
(Eastern Cooperative Oncology Group) 

EGFR Receptor naskórkowego czynnika wzrostu 
(Epidermal Growth Factor Receptor) 

EMA Europejska Agencja Leków 
(European Medicines Agency) 

ESMO Europejskie Towarzystwo Onkologiczne 
(European Society for Medical Oncology) 

FDA Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków 
(Food and Drug Administration) 

GEM Gemcytabina 

HR Hazard względny 
(Hazard ratio) 

ICD-10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

ITT Analiza zgodna z intencją leczenia 
(Intention-to-treat analysis) 

KRN Krajowy Rejestr Nowotworów 
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MHRA Brytyjska Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Ochrony Zdrowia 
(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) 

mITT Zmodyfikowana analiza zgodna z intencją leczenia 
(Modified intention to treat analysis) 

Nb Liczebność grupy badanej 

ND Nie dotyczy 

NNH Liczba pacjentów, u których stosowanie danej technologii medycznej, zamiast 
porównywanej, spowoduje pojawienie się jednego dodatkowego zdarzenia niepożądanego 
– efektu szkodliwego 
(Number needed to harm) 

Nk Liczebność grupy kontrolnej 

NNT Liczba, która określa, ile osób musi zostać poddanych danej terapii, aby zapobiec 
wystąpieniu niekorzystnego epizodu klinicznego lub uzyskać pozytywny efekt u jednego 
z nich 
(Number needed to treat) 

NDRP Niedrobnokomórkowy rak płuca 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NR Nie osiągnięto 
(Not reached) 

ORR Ogólna odpowiedź na leczenie 
(Overall response rate) 

OS Przeżycie całkowite 
(Overall survival) 

p Poziom istotności statystycznej (wartość p) 

PAC Paklitaksel 
(Paclitaxel) 

PD Progresja choroby 
(Progressive disease) 

PD-1 Receptor programowanej śmierci komórki 1 
(Programmed death receptor 1) 

PD-L1 Ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 
(Programmed death protein 1 ligand) 

PD-L1 TPS Odsetek komórek z ekspresją PD-L1 
(PD-L1 tumour proportion score) 

PEMBR Pembrolizumab 

PFS Przeżycie wolne od progresji (czas od randomizacji do progresji lub zgonu) 
(Progression-free survival) 

PLC Placebo 

PMX Pemetreksed 
(Pemetrexed) 
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PR Częściowa odpowiedź na leczenie 
(Partial response) 

RCT Randomizowane badanie kliniczne 
(Randomized controlled trial) 

RD Różnica ryzyk  
(Risk difference) 

RECIST Kryteria oceny odpowiedzi na leczenie antynowotworowe 
(Response Evaluation Criteria In Solid Tumors) 

RR Ryzyko względne  
(Relative risk) 

SAE Ciężkie zdarzenie niepożądane 
(Serious adverse event) 

TTR Czas do uzyskania odpowiedzi na leczenie 
(Time to response) 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia 
(World Health Organization) 

WIN Winorelbina 

95%CI 95-procentowy przedział ufności 
(95% confidence interval) 
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STRESZCZENIE 

 Cel 

Celem analizy klinicznej była ocena skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego Keytruda® 

(pembrolizumab, PEMBR) stosowanego u dorosłych pacjentów w terapii w I linii leczenia zaawansowanego 

niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością ekspresji ligandu receptora programowanej śmierci komórki 1 

(PD L1 , ang. programmed death protein 1 ligand) w przynajmniej 50% komórek nowotworu (PD-L1 TPS ≥50%), 

bez obecności mutacji EGFR/rearanżacji ALK. 

 Zakres analiz (PICO) 

Populacja 

Populację docelową stanowią dorośli pacjenci uprzednio nieleczeni terapią systemową z powodu 

zaawansowanego (stopień IV) niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z obecnością ekspresji PD-L1 w 

przynajmniej 50% komórek nowotworu, bez obecności mutacji EGFR/rearanżacji ALK. 

Interwencja 

Oceniana technologia medyczna obejmuje monoterapię pembrolizumabem (PEMBR) w stałej dawce 200 mg co 

3 tygodnie. 

Komparatory 

Komparator dla PEMBR stanowi standardowa terapia (SoC, ang. standard of care) obejmująca chemioterapię 

dwulekową zawierającą zw. platyny (cisplatynę lub karboplatynę). 

Punkty końcowe 

W ramach analizy klinicznej przeprowadzono ocenę: 

• punktów końcowych związanych z progresją choroby i przeżyciem pacjenta, 

• odpowiedzi na leczenie, 

• jakości życia, 

• toksyczności terapii. 

 Metodyka 

Analizę kliniczną przeprowadzono w oparciu o wyniki badań odnalezionych w ramach przeglądu 

systematycznego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących raportów HTA. 

Przeszukano w sposób systematyczny elektroniczne bazy informacji medycznej (MEDLINE, EMBASE, 

CENTRAL) w celu identyfikacji badań bezpośrednio porównujących PEMBR z komparatorem, a także badań 

oceniających efektywność rzeczywistą PEMBR. 
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 Charakterystyka badań klinicznych 

W wyniku przeszukania baz informacji medycznej zidentyfikowano łącznie 974 pozycje literaturowe (w tym 

powtarzające się tytuły). Weryfikacji poddano także strony towarzystw naukowych i producentów leków oraz 

rejestry badań w toku. Kryteria włączenia do analizy klinicznej spełniało 1 badanie RCT dla porównania PEMBR 

vs SoC u pacjentów z uprzednio nieleczonym NDRP (KEYNOTE-024), z PD-L1 TPS ≥50%, bez obecności 

mutacji EGFR/rearanżacji ALK. 

 Wyniki analizy skuteczności 

Wykazano istotną statystycznie przewagę PEMBR nad SoC w odniesieniu do: 

• wydłużenia przeżycia całkowitego (HR = 0,60 [0,41; 0,89]), 

• wydłużenia przeżycia wolnego od progresji (HR = 0,50 [0,37; 0,68]), 

• uzyskania ogólnej odpowiedzi na leczenie (RR = 1,61 [1,18; 2,20], NNT = 6 [4; 16]). 

 Wyniki analizy bezpieczeństwa 

Mimo dwukrotnie dłuższej ekspozycji na badaną interwencję, odsetek pacjentów doświadczających zdarzeń 

niepożądanych uznanych za związane z leczeniem, w tym tych w stopniach 3–4. był istotnie statystycznie niższy 

u osób leczonych PEMBR w porównaniu z SoC. Co istotne, jedynymi zdarzeniami o podłożu immunologicznym 

stopnia 3–4., które wystąpiły u dwóch lub więcej chorych leczonych PEMBR, były ciężkie reakcje skórne (6 osób), 

zapalenie płuc (4 osoby) oraz zapalenie okrężnicy (2 osoby). Nie odnotowano zdarzeń niepożądanych o podłożu 

immunologicznym stopnia 5. w żadnej z grup. Stosowanie PEMBR w porównaniu z SoC zmniejszało ryzyko 

wystąpienia zdarzeń niepożądanych uznanych za związane z leczeniem obejmujących dolegliwości ze strony 

układu pokarmowego (nudności, zmniejszenie apetytu, zaburzenia smaku, wymioty), zmęczenie i gorączkę, a 

także obejmujących wpływ na parametry laboratoryjne krwi, jak anemia, neutropenia, małopłytkowość czy 

zmniejszenie stężenia kreatyniny we krwi. 

 Jakość życia chorych 

Wykazano istotną statystycznie poprawę jakości życia pacjentów stosujących PEMBR w porównaniu z pacjentami 

leczonymi SoC odnośnie do: 

• globalnej oceny stanu zdrowia,  

• funkcjonowania fizycznego, w rolach życiowych oraz społecznego. 

• oceny objawów. 

 Wnioski końcowe 

PEMBR stosowany w monoterapii w stałej dawce 200 mg raz na 3 tygodnie jest terapią o potwierdzonej 

skuteczności w leczeniu I linii zaawansowanego NDRP u chorych z obecnością ekspresji PD-L1 w przynajmniej 

50% komórek nowotworu (PD-L1 TPS ≥50%), a ponadto cechuje się znacznie wyższą skutecznością niż obecnie 

stosowane standardowe leczenie. PEMBR w porównaniu z SoC wydłuża czas przeżycia całkowitego pacjentów, 

a także czas wolny od progresji choroby. Ponadto, terapia PEMBR w porównaniu z SoC wiąże się z większym 

prawdopodobieństwem uzyskania odpowiedzi na leczenie. PEMBR wydaje się być mniej toksyczną interwencją 

niż standardowa chemioterapia, a także ma korzystny wpływ na jakość życia pacjentów. 
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2. METODYKA ANALIZY KLINICZNEJ 

2.1. Schemat przeprowadzenia analizy klinicznej 

Analiza kliniczna została przeprowadzona w oparciu o wynik badań odnalezionych w ramach 

przeglądu systematycznego wykonanego wg poniższego schematu:  

• określenie kryteriów włączenia badań do analizy, 

• opracowanie strategii wyszukiwania doniesień naukowych, 

• przeszukanie źródeł informacji medycznej, 

• odnalezienie pełnych tekstów doniesień naukowych potencjalnie przydatnych w analizie 

klinicznej, 

• selekcja pierwotnych badań w oparciu o kryteria włączenia do analizy, 

• ocena homogeniczności badań, 

• opracowanie wyników badań, 

• przeprowadzenie metaanalizy wyników badań dla punktów końcowych, dla których było to 

konieczne/możliwe, 

• analiza istotności statystycznej i klinicznej wyników badań włączonych do analizy, 

• porównanie siły interwencji poszczególnych opcji terapeutycznych i opracowanie wniosków. 

2.2. Kryteria włączenia i wykluczenia 

Do analizy włączone zostały badania kliniczne spełniające kryteria dotyczące populacji, interwencji, 

komparatora i metodyki oraz uwzględniające przynajmniej jeden z wymienionych poniżej punktów 

końcowych, a dodatkowo niespełniające żadnego z kryteriów wykluczenia. 
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2.3. Wyszukiwanie badań  

Wyszukiwanie badań klinicznych przeprowadzono w oparciu o szczegółowy protokół opracowany 

w ramach analizy problemu decyzyjnego. Uwzględniono w nim kryteria włączenia i wykluczenia badań 

do/z przeglądu, strategię wyszukiwania, sposób selekcji badań oraz planowaną metodykę 

przeprowadzenia analizy i syntezy danych. 

W pierwszym etapie wyszukiwania doniesień naukowych przeprowadzono przegląd elektronicznych 

baz informacji medycznej z zastosowaniem słów kluczowych dotyczących populacji, interwencji oraz 

metodyki. Odpowiednie słowa kluczowe połączono operatorami logicznymi Boole’a, uzyskując 

strategię wyszukiwania, którą wykorzystano do przeszukania najważniejszych baz informacji 

medycznej. Strategia wyszukiwania obejmowała wszystkie doniesienia bez względu na datę 

opublikowania (brak ograniczeń dotyczących daty publikacji). 

Nie zawężano wyszukiwania do słów kluczowych odnoszących się do punktów końcowych, co 

pozwoliło uzyskać strategię wyszukiwania o wysokiej czułości, obejmującą wszystkie punkty końcowe, 

dotyczące zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa, w tym również występowania rzadkich działań 

niepożądanych. 

Strategia wyszukiwania została zaprojektowana iteracyjnie. W projektowaniu strategii wyszukiwania 

uczestniczyło dwóch analityków (MC, PN). W przypadku niezgodności opinii w trakcie tworzenia 

strategii wyszukiwania, ostateczne stanowisko uzgadniano w drodze konsensusu. Przebieg 

wyszukiwania w poszczególnych bazach w oparciu o finalną wersję strategii wyszukiwania 

przedstawiono w aneksie na końcu opracowania. Niezależne wyszukiwanie w oparciu o ustaloną 

strategię wyszukiwania przeprowadziła jedna osoba (MC). Poprawność przeprowadzonego 

wyszukiwania (zapis słów kluczowych, zasadność użycia operatorów logicznych itd.) została 

potwierdzona przez drugiego analityka (PN). 

Wyniki wyszukiwania w poszczególnych bazach w postaci szczegółowej strategii wyszukiwania 

przedstawiono w Aneksie (Rozdz. 15.1) 
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2.3.1. Przeszukane elektroniczne bazy informacji medycznej 

W celu identyfikacji publikacji odpowiadających problemowi zdrowotnemu przeprowadzono 

przeszukanie elektronicznych źródeł informacji zgodnie z zaleceniami zawartymi w wytycznych 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. [1]  

Korzystano z: 

• elektronicznych baz informacji medycznej, do których zaimplementowano strategię 

wyszukiwania, 

• referencji odnalezionych doniesień naukowych, 

• doniesień z konferencji naukowych, 

• rejestrów badań klinicznych. 

Przeszukano następujące źródła informacji medycznej w celu odnalezienia pierwotnych badań 

klinicznych: 

• MEDLINE (przez PubMed), 

• EMBASE, 

• CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials), 

• rejestry badań klinicznych (www.clinicaltrials.gov, EU Clinical Trials Register),  

• strony internetowe towarzystw i organizacji zajmujących się problematyką NDRP (American 

Society of Clinical Oncology (ASCO), The European Society for Medical Oncology (ESMO)),  

• strony internetowe z raportami z badań opublikowane przez producentów produktów 

leczniczych (MSD / Merck). 

• strony internetowe wybranych agencji rządowych (URPL, EMA, MHRA, FDA). 

Przeszukanie źródeł informacji medycznej przeprowadzono w listopadzie 2016 roku. Szczegółowe 

informacje na temat użytych słów kluczowych wraz z wynikami wyszukiwania przedstawiono 

w Aneksie (Rozdz. 15.1). 

2.3.2. Selekcja odnalezionych publikacji 

Na wszystkich etapach selekcja dokonywana była niezależnie przez dwóch analityków (MC, PN). 

Weryfikacja na poziomie abstraktów i tytułów (etap I) odbywała się w ten sposób, że do dalszego 

etapu włączano wszystkie doniesienia uznane za przydatne przynajmniej przez jednego z nich. 

W przypadku niezgodności opinii w trakcie weryfikacji badań w oparciu o pełne teksty doniesień 

(etap II), ostateczne stanowisko uzgadniano w drodze konsensusu lub korzystano z pomocy innego, 

niezależnego analityka (PR). Stopień zgodności pomiędzy analitykami na etapie analizy pełnych 

tekstów wynosił 100%. 
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2.3.3. Charakterystyka i ocena wiarygodności badań klinicznych oraz ocena siły 

dowodów naukowych 

Ocenę wiarygodności badań RCT przeprowadzono przy wykorzystaniu skali Jadad, wg której 

współczynnik wiarygodności może przyjmować wartości całkowite w granicach od 0 do 5 pkt., 

stanowiąc sumę punktów przyznanych w zależności od spełnienia następujących kryteriów: 

• obecności i prawidłowości metody randomizacji, 

• obecności i prawidłowości metody zaślepienia, 

• prawidłowości opisu utraty pacjentów z badania i okresu obserwacji. 

Ponadto, dla każdego badania randomizowanego oceniono ryzyko błędu systematycznego zgodnie 

z metodologią zaprezentowaną w Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, która 

bierze pod uwagę:  

• błąd selekcji wynikający z nieprawidłowo przeprowadzonego procesu randomizacji lub 

z zastosowania niewystarczających metod chroniących przed wpływem na alokację 

uczestników do poszczególnych grup, 

• błąd wykonania związany z wiedzą osób związanych z badaniem na temat interwencji, jakie 

otrzymali poszczególni uczestnicy badania, 

• błąd detekcji związany z wiedzą osób oceniających punkty końcowe na temat przydziału 

pacjentów do poszczególnych interwencji, 

• błąd utraty wynikający z liczby niekompletnych wyników końcowych, natury (rodzaju) lub 

przedstawiania niekompletnych wyników końcowych, 

• błąd raportowania związany wybiórczym przedstawianiem wyników końcowych, 

• inne błędy systematyczne, wcześniej nieuwzględnione (np. stosowanie leczenia 

wspomagającego w jednej z grup).  

Niezależnie od przeprowadzonej oceny wiarygodności, każde badanie scharakteryzowano pod 

względem: 

• kryteriów włączenia i wykluczenia pacjentów do/z badania,  

• populacji (liczebność, wiek, płeć, stopień sprawności według ECOG, podtyp NDRP), 

• rodzaju interwencji w grupie badanej oraz kontrolnej (droga podania, schemat terapeutyczny, 

dawka, okres leczenia i obserwacji, dozwolone kointerwencje), 

• ocenianych punktów końcowych dotyczących skuteczności klinicznej oraz bezpieczeństwa,  

• metodyki (rodzaj badania, metoda zaślepienia i randomizacji, utrata z badania, ukrycie kodu 

alokacji, rodzaj analizy wyników, testowana hipoteza wyjściowa, typ i podtyp badania). 

2.4. Ekstrakcja danych z badań  

Ekstrakcja danych z badań włączonych do analizy została przeprowadzona przez jednego analityka 

(MC). Następnie poprawność ekstrakcji podlegała weryfikacji przez innego analityka (PN).  
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2.5. Analiza statystyczna wyników 

Analiza statystyczna została przeprowadzona przez jednego analityka (MC). Poprawność 

przeprowadzenia analizy statystycznej podlegała weryfikacji przez innego analityka (PN).  

Wyniki porównania w przypadku punktów końcowych dychotomicznych przedstawiano w postaci 

parametrów względnych (RR) oraz bezwzględnych (RD, NNT lub NNH). Parametry NNT (number 

needed to treat) lub NNH (number needed to harm) prezentowano tylko w sytuacji, kiedy różnica 

pomiędzy grupą badaną a kontrolną była istotna statystycznie (w takich przypadkach nie 

prezentowano już wtedy parametru RD). 

Dane ciągłe prezentowano w postaci zmian wyrażonych za pomocą wartości średniej. Wyniki dla 

punktów końcowych ciągłych prezentowano w postaci średniej różnicy (MD). 

Wyniki dla punków końcowych zależnych od czasu (m.in. PFS, OS) prezentowano w postaci median 

oraz hazardów względnych (HR).  

Przedstawiano również wyniki analizy statystycznej przeprowadzonej przez autorów badania. 

We wszystkich przypadkach wyniki przedstawiono z 95-procentowymi przedziałami ufności. Za 

akceptowalną granicę poziomu istotności statystycznej przyjęto wartość 0,05 (p ≤0,05). 

Przy opracowywaniu wyników korzystano z następujących narzędzi analitycznych: 

• MS Excel 2010, 

• Curvesnap 1.1., 

• Sophie v. 1.5.0 (program do metaanaliz opracowany przez zespół HTA Consulting – poddany 

weryfikacji z programem STATA v. 10.0). 
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Rysunek 1.  
Schemat selekcji badań zgodnie z PRISMA [10] 

 

3.2. Charakterystyka odnalezionych doniesień naukowych 

Do analizy klinicznej włączono jedno wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy 

(KEYNOTE-024, typ IIA wg AOTMiT), porównujące skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu 

(PEMBR) ze standardową terapią (SoC). Populację stanowili dorośli pacjenci, ze stopniem sprawności 

0–1 w skali ECOG, u których potwierdzono histologicznie lub cytologicznie NDRP w IV stopniu 

zaawansowania. Istotnym kryterium włączenia do badania była obecność ekspresji PD-L1 w co 

najmniej 50% komórek nowotworowych (PD-L1 TPS ≥50%). Pacjenci nie mogli stosować uprzednio 

systemowego leczenia w stadium IV NDRP. Kryterium wykluczającym pacjentów z badania była 

również obecność aktywującej mutacji EGFR lub obecność rearanżacji genu ALK.  

Pozycje zidentyfikowane w bazach 
informacji medycznej  

(n = 974) 

Pozycje zidentyfikowane w wyniku 
przeszukania innych źródeł  

(n = 5) 
Clinicaltrials.gov: 1; ESMO: 2; WCLC: 2 

Pozycje po eliminacji powtórzeń  
(n = 850) 

Pozycje zakwalifikowane do analizy na 
podstawie tytułów i abstraktów 

(n = 850) 

Pozycje odrzucone na podstawie 
analizy tytułów i abstraktów  

(n = 780) 

Pozycje zakwalifikowane do analizy na 
podstawie pełnych tekstów 

(n = 70) 

1 badanie włączone do analizy 
jakościowej  

(n = 8 publikacji) 

1 badanie włączone do analizy 
ilościowej  

Pozycje wykluczone na podstawie 
analizy pełnych tekstów  

(n = 62 publikacje) 

 
Główne przyczyny wykluczenia: 

• Niezgodna populacja: 23 
• Niezgodna interwencja: 21 
• Niezgodna metodyka: 2 
• Niezgodne punkty końcowe: 2 
• Inne przyczyny: 14 
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Badanie przeprowadzono metodą otwartej próby, przydział do grup odbywał się na podstawie 

wyników centralnej randomizacji komputerowej z wykorzystaniem IVRS, ze stratyfikacją odnośnie do: 

stanu sprawności ECOG (0 vs 1), rodzaju NDRP (płaskonabłonkowy vs niepłaskonabłonkowy) oraz 

miejsca rekrutacji (Azja Wschodnia vs pozostałe regiony). Badanie zostało zaprojektowane celem 

wykazania wyższości PEMBR w porównaniu ze standardową terapią (hipoteza typu superiority). Do 

grupy badanej (PEMBR) włączono 154 pacjentów, do grupy kontrolnej (SoC) 151 pacjentów.  

Pacjenci z grupy badanej otrzymywali PEMBR w stałej dawce 200 mg podawanej dożylnie w 1.dniu, 

trwającego 3 tygodnie cyklu leczenia. W grupie kontrolnej, w zależności od decyzji lekarza 

prowadzącego, stosowano jeden z poniższych schematów (przy czym schematy zawierające PMX 

dopuszczano wyłącznie u pacjentów z niepłaskonabłonkowym typem NDRP): 

• CRB (AUC1 5–6) + PMX (500 mg/m2) podawane i.v. we wlewie w 1. dniu cyklu o długości 3 tyg. 

przez 4–6 cykli (44% pacjentów)  

• CIS (75 mg/m2) + PMX (500 mg/m2) podawane i.v. we wlewie w 1. dniu cyklu o długości 3 tyg. 

przez 2–4 cykli (24% pacjentów); 

• CRB (AUC 5–6) + GEM (1250 mg/m2) podawane i.v. we wlewie w 1. dniu cyklu o długości 3 tyg. 

przez 4–6 cykli (13% pacjentów); 

• CIS (AUC 5–6) + GEM (1250 mg/m2) podawane i.v. we wlewie w 1. dniu cyklu o długości 3 tyg. 

przez 4–6 cykli (7% pacjentów); 

• CRB (AUC 5–6) + PAX (200 mg/m2) podawane i.v. we wlewie w 1. dniu cyklu o długości 3 tyg. 

przez 4–6 cykli (11% pacjentów). 

Pacjenci z grupy SoC, u których wystąpiła potwierdzona radiologicznie progresja, mogli rozpocząć 

terapię PEMBR. Leczenie PEMBR po terapii standardowej rozpoczęło w ten sposób 44% pacjentów.  

Protokół badania przewidywał przeprowadzenie dwóch analiz śródokresowych. Pierwszą z nich 

zaplanowano po osiągnieciu minimum 6-miesięcznego okresu obserwacji przez pierwszych 

191 zrandomizowanych pacjentów. Przeprowadzenie II analizy śródokresowej zaplanowano po 

wystąpieniu co najmniej 175 przypadków progresji choroby lub zgonu pacjenta. Ostatecznie II analiza 

śródokresowa została przeprowadzona po wystąpieniu 189 przypadków progresji lub zgonu, w tym 

108 zgonów pacjentów (punkt odcięcia danych 9 maja 2016 roku). W momencie przeprowadzania 

II analizy śródokresowej PEMBR otrzymywało 48% chorych, a SoC 10% pacjentów; mediana okresu 

obserwacji wyniosła 11,2 mies. (zakres 6,3–19,7 mies.), natomiast mediana okresu leczenia - 7 mies. 

w ramieniu PEMBR i 3,5 mies. w ramieniu kontrolnym.  

Ze względu na potwierdzoną przewagę PEMBR nad SoC odnośnie do przeżycia całkowitego po 

II analizie śródokresowej podjęto decyzje o wcześniejszym zatrzymaniu badania, aby umożliwić 

pacjentom z grupy SoC rozpoczęcie leczenia PEMBR. Wszystkie dane dotyczące wyników badania 

KEYNOTE-24 pochodzą zatem z II analizy śródokresowej. 

                                                      
1 AUC – pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu (ang. Area under the Cover). Parametr ten 
informuje o całkowitej ilości leku, jaka została wchłonięta do organizmu. 
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Kwestionariusz EORTC QLQ-LC13 (ang. Quality of Life Questionnaire Lung Cancer 13) opracowany 

również przez organizację EORTC jest przykładem kwestionariusza przygotowanego do stosowania 

równolegle z kwestionariuszem podstawowym (EORTC QLQ-C30), w konkretnym rozpoznaniu 

nowotworowym: rak płuca. [11, 15]. Kwestionariusz ten został uznany za klinicznie użyteczne 

narzędzie do oceny objawów związanych z rakiem płuca u pacjentów uczestniczących w badaniach 

klinicznych. Nie przedstawiono informacji dotyczących wartości MID stosowanych odrębnie 

w kwestionariuszu EORTC QLQ-LC13. [15, 16] 

Po 15 tyg. leczenia wykazano istotną statystycznie poprawę jakości życia pacjentów stosujących 

PEMBR w porównaniu z pacjentami leczonymi SoC odnośnie do: 

• globalnej oceny stanu zdrowia,  

• funkcjonowania fizycznego, w rolach życiowych  

• funkcjonowania społecznego, 

• oceny objawów:  

o w skali podstawowej EORTC QLQ-C30: zmęczenia, nudności i wymiotów, bólu, duszności, 

utraty apetytu występowania zaparć (Rysunek 3, Tabela 12), 

o w skali dostosowanej do raka płuca EORTC QLQ-LC13: duszność, neuropatia obwodowa, 

łysienie i ból w klatce piersiowej (Rysunek 4, Tabela 13). 

Leczenie PEMBR w porównaniu z SoC wiązało się także z istotnie statystycznie dłuższym czasem do 

pogorszenia objawów choroby tj. kaszlu, bólu w klatce piersiowej i duszności (HR = 0,66 [0,44; 0,97], 

p = 0,029; Rysunek 5). 

Rysunek 3.  
Średnia zmiana wartości wyników kwestionariusza EORTC QLQ-C30 (skala oceny funkcjonalnej oraz skala oceny 
objawów) w 15 tyg. badania względem wartości początkowej dla PEMBR vs SoC u pacjentów z NDRP z ekspresją 
PD-L1 TPS ≥50% 
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5. EFEKTYWNOŚĆ RZECZYWISTA 

W ramach przeszukania systematycznego (Rozdz. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) 

poszukiwano danych odnośnie do efektywności rzeczywistej PEMBR podawanego w dawce 200 mg 

raz na trzy tygodnie stosowanego w terapii zaawansowanego uprzednio nieleczonego NDRP. Jedyne 

odnalezione doniesienie (abstrakt konferencyjny Dudnik 2016) obejmowało wyniki raportowane dla 87 

osób z zaawansowanym NDRP leczonych PEMBR lub niwolumabem w ≥II linii leczenia NDRP 

pomiędzy lutym 2015 i styczniem 2016 roku w Izraelu. Ponadto spośród 87 chorych tylko 2 pacjentów 

(2%) otrzymało PEMBR, natomiast pozostali leczeni byli niwolumabem. [17] W związku z powyższym 

zdecydowano o wykluczeniu ww. doniesienia konferencyjnego z niniejszej AK. Nie odnaleziono innych 

doniesień umożliwiających ocenę PEMBR w terapii I linii zaawansowanego NDRP w rzeczywistej 

praktyce klinicznej. 
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leczenia. Wykazano, że stosowanie inhibitorów punktów kontrolnych z grupy PD-1/PD-L1, do których 

należy PEMBR, w porównaniu ze standardową terapią nie wpływa na zwiększenie ryzyka zgonu 

uznanego za związanego z leczeniem (OR = 0,63 [0,31; 1,30], p = 0,22). [23] 

6.2. Alerty i komunikaty dotyczące bezpieczeństwa 

W ramach poszerzonej analizy bezpieczeństwa poszukiwano alertów i komunikatów dotyczących 

bezpieczeństwa stosowania pembrolizumabu (PEMBR), docetakselu (DCT), pemetreksedu (PMX), 

cisplatyny (CIS), karboplatyny (CRB), gemcytabiny (GEM), paklitakselu (PAC) oraz winorelbiny (WIN) 

opublikowanych na stronach internetowych: 

• Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

(URPL), 

• Europejskiej Agencji Leków (EMA), 

• Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), 

• Brytyjskiej Agencji ds. Regulacji Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA). 

W Aneksie (Rozdz. 15.4) zostały przedstawione również zestawienia zdarzeń niepożądanych 

zgłaszanych w ramach programu „Yellow Card Scheme” prowadzonego przez MHRA. 

W publikowanych na stronie agencji zestawieniach nie zostały podane informacje o całkowitej liczbie 

osób przyjmujących określony lek, z tego względu przedstawione liczby zdarzeń niepożądanych 

należy traktować jedynie jako ogólny wskaźnik ich występowania. Dodatkowo zaprezentowano dane 

agencji EMA, które zostały pobrane z europejskiej bazy dotyczącej zgłoszeń o podejrzewanych 

zdarzeniach niepożądanych leków dopuszczonych do obrotu w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. Dane te gromadzone są przy pomocy systemu EudraVigilance. Rejestrowane 

zgłoszenia wykorzystywane są następnie do oceny korzyści i ryzyka stosowania leków oraz 

monitorowania bezpieczeństwa po przyznaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Podkreśla się, 

że zebrane informacje niekoniecznie muszą być związane ze stosowaniem leku lub wywołane przez 

lek, tym samym zgłoszone zdarzenia niepożądane nie powinno się uznawać jako spowodowane 

stosowaniem danego leku.  

Pembrolizumab (PEMBR) 

Na stronie URPL, MHRA i EMA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do bezpieczeństwa 

stosowania produktów leczniczych zawierających PEMBR jako substancję czynną. 

Na stronie FDA odnaleziono powiadomienie upublicznione w czerwcu 2015 roku dotyczące 

wprowadzenia zmian treści w sekcji środków ostrożności w ulotce produktu leczniczego Keytruda 

(PEMBR). Dodano informację o możliwości wystąpienia u osób stosujących lek zapalenia przysadki 

mózgowej, nadczynności gruczołu tarczowego, cukrzycy typu 1 oraz innych niepożądanych zdarzeń 

o podłożu immunologicznym (ciężkiego zapalenia skóry, zespołu miastenicznego, zapalenia nerwu 
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wzrokowego, rabdomiolizy), a także reakcji związanych z wlewem mających postać ciężką 

i zagrażającą życiu. [24] 

Pemetreksed (PMX) 

Na stronie URPL, MHRA i EMA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do bezpieczeństwa 

stosowania produktów leczniczych zawierających PMX jako substancję czynną. 

Na stronie FDA opublikowano komunikaty bezpieczeństwa, które dotyczyły aktualizacji ulotki produktu 

leczniczego Alimta (PMX) o nowe informacje: 

• we wrześniu 2013 roku poszerzono sekcję działań niepożądanych o informację dotyczącą 

wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej o podłożu immunologicznym, [25] 

• w październiku 2012 roku sekcja środków ostrożności została poszerzona o zalecenie 

suplementacji doustnym kwasem foliowym oraz witaminą B12 domięśniowo celem redukcji 

nasilenia toksyczności hematologicznej i pokarmowej związanej ze stosowaniem produktu 

Alimta, jak również o zalecenie przyjmowania deksametazonu dzień przed, w dniu podania oraz 

dzień po podaniu PMX, [26] 

• w czerwcu 2012 roku rozbudowano sekcję działań niepożądanych o doniesienia 

z prowadzonych badań klinicznych o przypadkach zapalenia błony śluzowej przełyku, [27] 

• we wrześniu 2008 roku poszerzono sekcję działań niepożądanych o informacje zebrane 

w badaniach klinicznych, jak i po wprowadzeniu leku na rynek w zakresie wystąpienia zranień, 

zatruć oraz powikłań po podaniu leku, jak również zaburzeń oddechowych. [27] 

Docetaksel (DCT) 

Na stronie URPL, MHRA i EMA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do bezpieczeństwa 

stosowania produktów leczniczych zawierających DCT jako substancję czynną. 

Na stronie FDA opublikowano następujące komunikaty bezpieczeństwa informujące o aktualizacjach 

ulotek produktów leczniczych zawierających w składzie DCT na podstawie doniesień z badań 

klinicznych czy innych doświadczeń po wprowadzeniu leków do obrotu: 

• z lipca 2016 roku dotyczące dodania do sekcji działań niepożądanych informacji o przypadkach: 

ostra białaczka szpikowa, reakcje skórne, zaburzenia oka i osłabienie,  

• z grudnia 2015 roku dotyczące poszerzenia sekcji działań niepożądanych o informacje 

dotyczące wystąpienia przypadków trwałego wyłysienia i nadmiernego spożycia alkoholu, 

• z czerwca, lipca, września, października oraz listopada 2014 roku o zmianie zawartości ulotki 

w sekcji środków ostrożności dotyczące wystąpienia przypadków zatrucia alkoholowego 

w wyniku stosowania preparatów DCT zawierających w składzie alkohol oraz rekomendacje dla 

personelu medycznego w zakresie oceny słuszności stosowania DCT w skojarzeniu z innymi 

lekami, z uwagi na obecność alkoholu, 
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• z grudnia 2013 roku oraz z lipca, października i września 2014 roku w sekcji środków 

ostrożności dotyczące możliwości wystąpienia przypadków torbielowatego obrzęku plamki oraz 

w sekcji działań niepożądanych zmiany dotyczące odnotowanych po wprowadzeniu produktu 

do obrotu, przypadków torbielowatego obrzęku plamki oraz hiponatremii, 

• z czerwca 2013 roku oraz z kwietnia i września 2014 roku o poszerzeniu sekcji działań 

niepożądanych o informacje dotyczące wystąpienia zdarzeń w obrębie układu oddechowego 

zaraportowanych po wprowadzeniu produktu do obrotu, w tym: duszności, ostrego obrzęku 

płuc, ostrej niewydolności oddechowej, zespołu/zapalenia płuc, śródmiąższowej choroby 

płuc/śródmiąższowego zapalenia płuc, niewydolności oddechowej i zwłóknienie płuc (niekiedy 

prowadzącego do zgonu) oraz popromiennego zapalenia płuc występującego u chorych 

leczonych równocześnie radioterapią, 

• z maja 2010 roku o wprowadzeniu do sekcji działań niepożądanych informacji o zdarzeniach 

w obrębie skóry (twardzinopodobne zmiany w obrębie skóry poprzedzone zazwyczaj obrzękiem 

obwodowym) oraz w obrębie nerek, jak niewydolność nerek (w większości przypadków 

występujące jednak przy równoczesnym stosowaniu leków neurotoksycznych). [28–32] 

Cisplatyna (CIS) 

Na stronie URPL, MHRA i EMA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do bezpieczeństwa 

stosowania produktów leczniczych zawierających CIS jako substancję czynną. 

FDA opublikowała następujące komunikaty bezpieczeństwa dotyczące produktów leczniczych 

zawierających CIS: 

• z lutego 2015 roku o uwzględnieniu w sekcji zdarzeń niepożądanych ulotki informacji 

o możliwości ototoksyczności zależnej od czynników genetycznych (np. obecności wariantów 

genu kodującego S-metylotransferazę tiopuryny), 

• z sierpnia 2011 roku o poszerzeniu sekcji środków ostrożności ulotki o informacje o możliwości 

wystąpienia reakcji w miejscu wstrzyknięcia oraz o dodaniu do sekcji zdarzeń niepożądanych 

informacji o neurotoksyczności, w tym doniesieniach o leukoencefalopatii oraz o zespole 

odwracalnej tylnej leukoencefalopatii, 

• z września 2010 roku o dodaniu nowych informacji do sekcji zdarzeń niepożądanych ulotki 

dotyczących nefrotoksyczności, zdarzeń hematologicznych i innych zdarzeń. [33–35] 

Karboplatyna (CRB) 

Na stronie URPL, MHRA i EMA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do bezpieczeństwa 

stosowania produktów leczniczych zawierających CRB jako substancję czynną. 

Agencja FDA opublikowała następujące komunikaty bezpieczeństwa dotyczące produktów 

leczniczych zawierających CRB: 
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• z grudnia 2012 roku oraz kwietnia 2015 roku o wycofaniu produktu do iniekcji firmy Hospira 

i Mylan z uwagi na widoczne stronty w leku; wlew wadliwego produktu może prowadzić do 

obstrukcji naczyń krwionośnych, co w konsekwencji może przyczynić się do: zawału 

miejscowego, zakrzepu z zatorami oraz zapalenia naczyń,  

• z listopada 2010 roku o zmianach w ulotce produktu Paraplatin na podstawie doniesień po 

wprowadzeniu leku do obrotu o zdarzeniach odwodnienia oraz zapalenia jamy ustnej. [36–38] 

Gemcytabina (GEM) 

Na stronie URPL, MHRA i EMA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do bezpieczeństwa 

stosowania produktów leczniczych zawierających GEM jako substancję czynną. 

Agencja FDA opublikowała komunikaty bezpieczeństwa dotyczące produktów leczniczych 

zawierających GEM o następujących treściach: 

• z kwietnia 2015 roku o dobrowolnym wycofaniu produktów leczniczych firmy Mylan, m.in. 

zawierających GEM, z uwagi na obecność widocznych strontów w lekach, 

• z maja 2014 roku o włączeniu do listy SAE zespołu tylnej odwracalnej encefalopatii, 

• z maja i września 2013 roku o poszerzeniu ulotki w sekcji środków ostrożności o informację 

dotyczącą możliwości wystąpienia zespołu przesiąkania włośniczek wymagającego 

zaprzestania terapii oraz w sekcji zdarzeń niepożądanych o dodaniu zdarzeń raportowanych po 

wprowadzeniu leku do obrotu a dotyczących zaburzeń naczyniowych, w szczególności: 

zapalenia naczyń obwodowych, zespołu przesiąkania włośniczek. [38–40] 

Paklitaksel (PAC) 

Na stronie URPL, MHRA i EMA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do bezpieczeństwa 

stosowania produktów leczniczych zawierających PAC jako substancję czynną. 

Agencja FDA opublikowała komunikaty bezpieczeństwa dotyczące produktów leczniczych 

zawierających PAC o następującej treści: 

• z grudnia 2014 roku o uwzględnieniu w sekcji środków ostrożności informacji adresowanej do 

pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o podniesionym ryzyku zahamowania czynności 

szpiku kostnego podczas terapii PAC, 

• z października 2013 roku o poszerzeniu sekcji zdarzeń niepożądanych o informacje zebrane po 

dopuszczeniu leku do obrotu w zakresie zdarzeń o podłożu kardiologicznym, w szczególności: 

zastoinowej niewydolności serca, zaburzeń czynności lewej komory oraz bloku przedsionkowo-

komorowego,  

• z czerwca 2013 roku o dodaniu do sekcji zdarzeń niepożądanych w ulotce doniesień z badań 

klinicznych w przerzutowym raku piersi o przypadkach posocznicy oraz posocznicy 

neutropenicznej, 
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• z grudnia 2011 roku o dołączeniu do sekcji zdarzeń niepożądanych: gorączki, odwodnienia, 

pancytopenii, zastoinowej niewydolności serca, zaburzenia czynności lewej komory, zespołu 

Stevensa-Johnsona, martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka oraz wynaczynienia, 

• z sierpnia 2010 roku o poszerzeniu sekcji: 

o środków ostrożności z uwagi na możliwe interakcje typu lek-lek wynikające ze zbieżnych 

szlaków metabolizowania substancji czynnych przez cytochrom 450 izoenzymów CYP2C8 

i CYP3A4 oraz z uwagi na możliwe zaburzenia czynności serca w skojarzeniu PAC 

z doksorubicyną (np. w leczeniu przerzutowego raka piersi), 

o zdarzeń niepożądanych o możliwość występowania u pacjentów z mięsakiem Kaposi'ego 

związanego z AIDS częstszych i cięższych przypadków toksyczności hematologicznej, 

infekcji (w tym zakażeń oportunistycznych) oraz gorączki neutropenicznej; również 

pozytywne wyniki testów na podwyższoną czynność wątroby oraz nefrotoksyczność 

spotykane są częściej w populacji pacjentów z mięsakiem w porównaniu do innych guzów 

litych; nieprawidłowości w elektrokardiogramie są nierzadko obserwowano na początku 

leczenia, jednak zwykle są bezobjawowe i nie wymagają interwencji, 

• lipca 2008 roku i września 2012 roku o poszerzeniu sekcji: 

o ostrzeżeń i środków ostrożności o informację dotyczącą wystąpienia ciężkich, a nawet 

śmiertelnych przypadków ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym reakcji anafilaktycznych, 

o zdarzeń niepożądanych o doniesienia zaraportowane po wprowadzeniu leku do obrotu 

dotyczące wystąpienia ogólnego zapalenia płuc oraz torbielowatego obrzęku plamki. [41–44] 

Winorelbina (WIN) 

Na stronie URPL, MHRA, EMA i FDA nie odnaleziono żadnych komunikatów odnośnie do 

bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających WIN jako substancję czynną. 
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7. OPRACOWANIA WTÓRNE 

W wyniku przeszukania baz informacji medycznej zidentyfikowano 5 przeglądów systematycznych, 

których przedmiotem oceny był PEMBR stosowany w leczeniu zaawansowanego NDRP. 

Opracowania obejmowały populację pacjentów niezależnie od linii leczenia NDRP, jednakże zostały 

one włączone do analizy ze względu na obecność cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa 

stosowania PEMBR. Dodatkowo odnaleziono opracowanie EMA zawierające zbiór danych 

przedklinicznych i klinicznych będących podstawą do oceny PEMBR i wydawania zgody na jego 

rejestrację w terapii zaawansowanego NDRP. Zestawienie odnalezionych prac, wraz z oceną ich 

jakości dokonanej w oparciu o skalę AMSTAR prezentuje Tabela 25. 
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8. WNIOSKI 

PEMBR stosowany w monoterapii w stałej dawce 200 mg raz na 3 tygodnie jest terapią 

o potwierdzonej skuteczności w leczeniu I linii zaawansowanego NDRP u chorych z obecnością 

ekspresji PD-L1 w przynajmniej 50% komórek nowotworu (PD-L1 TPS ≥50%), a ponadto cechuje się 

znacznie wyższą skutecznością niż obecnie stosowane standardowe leczenie obejmujące 

chemioterapię dwulekową zawierającą związki platyny. 

Porównanie bezpośrednie oparte o badanie RCT KEYNOTE-024 wykazało, że PEMBR w porównaniu 

z standardową terapią wykazuje wysoką aktywność przeciwnowotworową, dwukrotnie zwiększa 

odsetek pacjentów uzyskujących odpowiedź na leczenie, wydłuża czas wolny od progresji choroby, 

a w konsekwencji przyczynia się do znacznej poprawy przeżycia całkowitego. W 12 miesiącu od 

momentu randomizacji przy życiu pozostawało 70% chorych leczonych PEMBR oraz jedynie około 

połowa chorych leczonych SoC, a chorych bez progresji choroby było prawie 3-krotnie więcej 

w ramieniu PEMBR w porównaniu z SoC. Ponadto około 40% chorych z ramienia SoC po progresji 

rozpoczęło leczenie PEMBR. 

PEMBR wykazuje mniejszą toksyczność niż standardowa chemioterapia oparta na związkach platyny, 

zmniejszając ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych uznanych za związane z leczeniem, takich 

jak: dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności, zmniejszenie apetytu, zaburzenia smaku, 

wymioty), uszkodzenie szpiku kostnego, objawiające się neutropenią i małopłytkowością, zmęczenie, 

gorączka, a także zmniejszenie stężenia kreatyniny we krwi. W trakcie terapii PEMBR odnotowano 

częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych typowych dla terapii immunologicznych. Większość 

zdarzeń miała jednak charakter łagodny, a zdarzenia o stopniu nasilenia 3. lub 4. były rzadkie.  

Zwiększona aktywność przeciwnowotworowa oraz korzystniejszy profil bezpieczeństwa znajdowały 

odzwierciedlenie w poprawie jakości życia w zakresie globalnej oceny stanu zdrowia, a także 

w obszarach obejmujących funkcjonowanie pacjenta i objawy choroby. 
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9. OGRANICZENIA 

Uzyskane wyniki oraz przedstawione wnioski należy interpretować, mając na uwadze istnienie 

ograniczeń, które napotkano w czasie opracowywania analizy klinicznej: 

1. Brak zaślepienia w badaniach włączonych do analizy. 

2. Dopuszczalny cross-over pacjentów z grupy SoC do grupy PEMBR, u których wystąpiło 

niepowodzenie terapii SoC.  
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10. DYSKUSJA 

Niedrobnokomórkowy rak płuca to złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek nabłonkowych, który 

należy do nowotworów o ograniczonej chemiowrażliwości. [47] Rak płuca stanowi najczęściej 

występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn oraz drugi co do częstości u kobiet. Co więcej, jest to 

najczęstszy nowotwór złośliwy prowadzący do zgonu zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. [48] Wśród 

pacjentów z IV stopniem zaawansowania NDRP mediana czasu przeżycia pacjentów nie przekracza 

jednego roku, a ponad 2-letnie przeżycia są rzadkie. [47] Niestety, zaawansowane stadium NDRP 

w momencie diagnozy stwierdza się u większości chorych (60%–85%) [47, 49, 50], a możliwości 

leczenia w tym stadium są ograniczone i mają charakter wyłącznie paliatywny. [51] Bardzo wysoka 

zachorowalność na NDRP oraz niezadowalające efekty dostępnych obecnie terapii powodują, że 

pojawia się potrzeba uzyskania dostępu do nowych, skutecznych form terapii NDRP. Jedną z nich jest 

pembrolizumab (Keytruda®, PEMBR), humanizowane przeciwciało monoklonalne, które poprzez 

wiązanie się z receptorem programowanej śmierci komórki (PD-1) i blokadę jego interakcję 

z ligandami PD-L1 i PD-L2 wspomaga odpowiedź limfocytów T, w tym odpowiedź 

przeciwnowotworową. [52] 

Populacją docelową analizy byli pacjenci z uprzednio nieleczonym, rozsianym NDRP z obecnością 

ekspresji PD-L1 bez obecności mutacji EGFR i rearanżacji ALK. Zarówno wskazanie rejestracyjne 

[52], jak i wskazanie ujęte we wniosku refundacyjnym obejmuje chorych z ekspresją PD-L1 

w przynajmniej 50% komórek nowotworu (PD-L1 TPS ≥50%), co wynika z samego mechanizmu 

działania PEMBR jak i wniosków płynących z badań KEYNOTE0-001 oraz KEYNOTE-010, zgodnie z 

którymi to pacjenci z PD-L1 TPS ≥50% uzyskiwali największe korzyści z otrzymywanej terapii. Jako 

komparator dla PEMBR wskazano chemioterapię standardową (SoC) zawierającą pochodną platyny 

(cisplatynę lub karboplatynę) i leki zalecane przez wytyczne praktyki klinicznej do stosowania w I linii 

leczenia NDRP oraz refundowane w Polsce, tj. pemetreksed, gemcytabinę, winorelbinę, docetaksel 

lub paklitaksel. 

Analiza kliniczna została przeprowadzona w oparciu o przegląd systematyczny literatury zgodnie 

z wytycznymi AOTMiT oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie Minimalnych Wymagań. [1, 

2] Przeszukano najważniejsze źródła informacji medycznej (Medline przez Pubmed, EMBASE, 

CENTRAL), jak również strony internetowe najważniejszych towarzystw naukowych zajmujących się 

problematyką onkologiczną. W wyniku przeprowadzonego przeglądu systematycznego 

zidentyfikowano i włączono do analizy jedno kliniczne badanie randomizowane (KEYNOTE-024), 

w którym uwzględniano chorych odpowiadających populacji zarejestrowanej oraz wnioskowanej, 

tj. uprzednio nieleczonych z powodu przerzutowego NDRP pacjentów z PD-L1 TPS ≥50%, bez 

obecności mutacji w genie EGFR oraz bez rearanżacji w genie ALK. W badaniu KEYNOTE-024 

terapię PEMBR porównano z SoC, przy czym należy zauważyć, że rozpowszechnienie 
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poszczególnych schematów w praktyce klinicznej różni się od częstości ich stosowania w ramach 

badania klinicznego. W badaniu KEYNOTE-024 pacjenci w ramach SoC otrzymali najczęściej 

schematy zawierające związki platyny w skojarzeniu z pemetreksedem3 (68%) lub gemcytabiną 

(21%), podczas gdy ocena aktualnej praktyki klinicznej [3] wykazała, że w Polsce zgodnie z danymi 

uzyskanymi w latach 2009-2011 w terapii I linii zaawansowanego NDRP najczęściej stosuje się 

schematy zawierające związki platyny w połączeniu z winorelbiną (65%) lub pemetreksedem (20%). 

[53] W ramach analizy problemu decyzyjnego przeprowadzono wstępną analizę doniesień naukowych 

i ustalono, że skuteczność pemetreksedu dodanego do platyny jest co najmniej równa – a być może 

nieznacznie wyższa – niż innych schematów stosowanych w I linii NDRP, a zatem wyniki uzyskane 

w grupie kontrolnej badania KEYNOTE-024 można traktować jako reprezentatywne dla terapii 

standardowej stosowanej w praktyce klinicznej w Polsce. Należy dodać, że założenie to ma charakter 

konserwatywny, ponieważ faworyzuje grupę kontrolną. 

PEMBR w porównaniu ze standardową chemioterapią przyczynił się do istotnego statystycznie 

wydłużenia przeżycia całkowitego, które zgodnie ze stanowiskiem FDA z 2015 roku, stanowi 

podstawowy punkt końcowy w badaniach oceniającym efekty kliniczne terapii stosowanych w NDRP. 

[54] Co więcej, obserwowano wyraźną przewagę na korzyść PEMBR również w zakresie surogatów 

(PFS, odpowiedź na leczenie), co oznacza że efekt terapii jest spójny, a dowody na jego skuteczność 

jednoznaczne. Uzyskane wyniki porównań PEMBR vs SoC świadcząc o różnicach nie tylko istotnych 

statystycznie, ale i klinicznie. Wartość NNT dla prawdopodobieństwa uzyskania odpowiedzi na 

leczenie wynosiła 6, co świadczy o wysokiej sile interwencji. Co więcej, wyraźna przewaga PEMBR 

nad SoC spowodowała, że po II analizie śródokresowej badanie zostało przerwane, a pacjenci z grupy 

kontrolnej uzyskali możliwość leczenia znacznie skuteczniejszym PEMBR. To spowodowało, że 

w wyniku tego cross-over w momencie odcięcia danych (cut-off 9 maja 2016 roku) aż 44% chorych 

z grupy SoC było leczonych PEMBR, co potencjalnie mogło zmniejszać różnice w efektach 

zdrowotnych. Jednakże mimo czynnika zakłócającego, który faworyzuje grupę kontrolną, uzyskano 

wyraźną przewagę PEMBR nad SoC. Świadczy to o znacznej różnicy w sile interwencji na korzyść 

terapii immunologicznej z wykorzystaniem PEMBR w porównaniu z SoC. 

Efekt terapeutyczny obserwowany wśród pacjentów z badania KEYNOTE-024 był spójny we 

wszystkich analizowanych subpopulacjach. Interakcję pomiędzy podgrupami odnotowano 

w zależności od stosowania lub nie pemetreksedu, a także w zależności od płci, przy czym 

zanotowane różnice obejmowały wielkość efektu a nie jego kierunek. Podgrupa chorych 

niestosujących terapii z pemetreksedem odnosiła większe efekty terapeutyczne, co może być 

powiązane z omawianą już powyżej wyższą skutecznością pemetreksedu na tle innych leków 

stosowanych w NDRP. Obserwowany efekt potwierdza natomiast, iż rozkład terapii SoC będącej 

komparatorem dla PEMBR, w przeważającej większości zawierający schemat z pemetreksedem był 

prawidłowy – znaczny udział pemetreksedu w terapii SoC zwiększa jej skuteczność. Co istotne, mimo 

znacznego udziału schematów zawierających pemetreksed wykazano znamienną statystycznie 

przewagę PEMBR nad SoC. Wyniki analizy w podgrupach należy jednak traktować z ostrożnością, 

                                                      
3 Pemetreksed stosowano wyłącznie u chorych z niepłaskonabłonkowym NDRP. 
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ponieważ różnice w podgrupach mogą być czasami efektem przypadku, co z kolei mogło mieć 

miejsce w podgrupie chorych wydzielonych ze względu na płeć. W sytuacji obecności niejasnych 

wyników analizy w podgrupach wnioskowanie powinno być oparte o wyniki analizy łącznej. 

PEMBR w porównaniu ze standardową chemioterapią zawierającą związki platyny jest dobrze 

tolerowany przez pacjentów. Mediana czasu na ekspozycję PEMBR była 2-krotnie wyższa niż 

w przypadku SoC, a pomimo tego odsetek pacjentów doświadczających SAE był zbliżony, natomiast 

znamiennie niższe było ryzyko zdarzeń niepożądanych uznanych za związane z leczeniem (TRAE), 

w tym także tych w stopniach 3–4. i 3–5. Odsetek pacjentów doświadczających TRAE ogółem był 

niższy o około 20%, podczas gdy ryzyko TRAE w stopniu 3.-5. było niższe o około 50%. Różnice 

w profilu bezpieczeństwa na korzyść PEMBR były wyraźne i dotyczyły przede wszystkim zdarzeń 

najbardziej uciążliwych dla pacjentów. Terapia z zastosowaniem PEMBR pozwoliła wyeliminować 

szereg zdarzeń typowych dla chemioterapii (nudności i wymioty oraz zdarzenia związane z wpływem 

chemioterapii na szpik). Ryzyko wystąpienia wymiotów oraz nudności było niższe o odpowiednio 87% 

oraz 78% dzięki zastosowaniu terapii PEMBR. Należy pamiętać, że tego rodzaju zdarzenia są bardzo 

negatywnie oceniane przez pacjentów, mają wysoki wpływ na jakość życia leczonych, a w skrajnych 

przypadkach mogą być przyczyną rezygnacji z leczenia. [55, 56] Co więcej, stosowanie PEMBR 

w porównaniu z SoC prawie całkowicie eliminuje także występowanie zdarzeń niepożądanych 

związanych ze szpikiem, takich jak anemia i neutropenia. Szczególnie ważne jest 97% zmniejszenie 

ryzyka neutropenii dowolnego stopnia oraz 98% zmniejszenie ryzyka neutropenii stopnia 3–5., której 

pojawienie się często wpływa na rozwój infekcji, a co za tym idzie na konieczność zmniejszenia dawki 

leku lub całkowitego przerwania stosowanego leczenia. [57] PEMBR to terapia immunologiczna, co 

wiąże się ze zwiększoną częstością występowania AE o podłożu immunologicznym w porównaniu 

z terapią nieimmunologiczną SoC. Należy jednak zwrócić uwagę, że poszczególne zdarzenia tego 

rodzaju o stopniu 3. lub 4. dotyczyły nielicznych przypadków (maksymalnie 6 osób, a większości 

zdarzeń 1 osoba), a żadne z zanotowanych zdarzeń nie prowadziło do zgonu pacjenta. Należy też 

dodać, że profil bezpieczeństwa PEMBR obserwowany w badaniu KEYNOTE-024 nie różnił się od 

tego zaobserwowanego w badaniach dla NDRP w ≥II linii leczenia, a odnalezione opracowania wtórne 

potwierdzają, że jego profil jest akceptowalny (Rozdz. 6.1, 7). 

Wysoka skuteczność PEMBR, przedłużenie czasu do wystąpienia progresji choroby, wydłużenie 

przeżycia pacjenta a także profil bezpieczeństwa zmniejszający uciążliwość terapii miało także 

korzystne działanie w bardzo ważnym aspekcie związanym z chorobami onkologicznymi – jakością 

życia pacjentów. Pacjenci leczeni PEMBR odnotowywali istotną statystycznie i klinicznie poprawę 

globalnej ocenie stanu zdrowia oraz w ocenie funkcjonowania oraz objawów choroby.  

Podsumowując, pembrolizumab stosowany w leczeniu I linii przerzutowego NDRP jest terapią 

o udowodnionej skuteczności o wysokim znaczeniu klinicznym, przy akceptowalnym profilu 

bezpieczeństwa oraz korzystnym wpływie na jakość życia pacjentów. Terapia PEMBR daje szansę na 

znaczne wydłużenie przeżycia pacjentów cierpiących na obecnie bardzo źle rokującą chorobę 
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