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ECOG Wschodnia Grupa Współpracy Onkologicznej 
(Eastern Cooperative Oncology Group) 

EMA Europejska Agencja Leków 
(European Medicines Agency) 

ESMO Europejskie Towarzystwo Onkologiczne 
(European Society for Medical Oncology) 

ETO Etopozyd 

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

GEM Gemcytabina 

HAS Francuska agencja HTA 
(High Authority on Health) 

HR Hazard względny 
(Hazard Ratio) 

HTA Ocena technologii medycznych 
(Health Technology Assessment) 

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

KRN Krajowy Rejestr Nowotworów 

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

MZ Ministerstwo Zdrowia 
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N Liczebność grupy 

NDRP Niedrobnokomórkowy rak płuca 

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NHS Scotland Szkocka agencja HTA 
(Scottish Medicine Consortium) 

NICE Brytyjska agencja HTA 
(National Institute for Health and Clinical Excellence) 

ORR Całkowity odsetek odpowiedzi  
(Overall response rate) 

OS Przeżycie całkowite 
(Overall survival) 

p Poziom istotności statystycznej (wartość p) 

PBAC Australijska agencja HTA 
(Pharmaceutical Benefits Advisory Committee) 

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

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

PEMBR Pembrolizumab 

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

PMX Pemetreksed 
(Pemetrexed) 

PAC Paklitaksel 
(Paclitaxel) 

PICO Akronim pytania klinicznego: populacja, interwencja, komparator, wyniki/punkty końcowe 
(Population, Intervention, Comparator, Outcome) 

PLC Placebo 

RCT Randomizowane badanie kliniczne 
(Randomized controlled trial) 

SIGN Szkocka agencja odpowiedzialna za tworzenie wiarygodnych wytycznych praktyki 
klinicznej  
(Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 

URPL Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia 
(World Health Organization) 
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1. WSTĘP 

1.1. Cel analizy problemu decyzyjnego 

Celem analizy problemu decyzyjnego jest zaplanowanie procesu zmierzającego do przygotowania 

analiz oceny technologii medycznych, które będą częścią wniosku o finansowanie pembrolizumabu 

(produkt leczniczy Keytruda®) w terapii dorosłych pacjentów w I linii leczenia zaawansowanego 

niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z obecnością ekspresji ligandu receptora programowanej 
śmierci komórki 1 (PD-L1 , ang. programmed death protein 1 ligand) w przynajmniej 50% komórek 

nowotworu, bez obecności mutacji EGFR oraz bez rearanżacji ALK. 

W ramach analizy problemu decyzyjnego uwzględniono następujące aspekty: 

1. opis problemu zdrowotnego, 
2. przedstawienie aktualnych standardów postępowania we wskazaniu (practice guidelines) w Polsce 

i na świecie, 

3. przedstawienie aktualnego statusu refundacyjnego pembrolizumabu oraz poszczególnych opcji 

terapeutycznych w Polsce,  

4. analizę rekomendacji dotyczących finansowania pembrolizumabu oraz pozostałych opcji 

terapeutycznych wydanych przez agencje HTA w Polsce i na świecie, 

5. wstępną ocenę kliniczną pembrolizumabu oraz pozostałych opcji terapeutycznych, 
6. opis aktualnej praktyki klinicznej leczenia NDRP, 

7. wybór opcji terapeutycznych, z którymi należy porównać pembrolizumab w analizach oceny 

technologii medycznych wraz z uzasadnieniem, 

8. proponowany zakres oraz metodykę analiz oceny technologii medycznych wymaganych do 

wnioskowania o finansowanie pembrolizumabu ze środków publicznych. 

1.2. Uzasadnienie celu analizy 

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP; ang. non-small-cell lung cancer) to złośliwy nowotwór 

wywodzący się z komórek nabłonkowych, który należy do nowotworów o ograniczonej 
chemiowrażliwości. [1] Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) z 2013 roku, rak 
płuca stanowi najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn oraz drugi co do częstości 

u kobiet (odpowiednio 18,7% i 8,8% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe). Co więcej, rak 
płuca to najczęstszy nowotwór złośliwy prowadzący do zgonu zarówno u mężczyzn jak i u kobiet 

(odpowiednio 30,6% i 15,9% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi). [2] Rak 
płuca uważany jest za jeden z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. W grupie pacjentów 

z zaawansowanym stadium NDRP obserwuje się bardzo niekorzystne rokowanie, o czym świadczy 
niski odsetek pacjentów z 5-letnim przeżyciem, wynoszący jedynie 3%. W przypadku 
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uogólnionego stadium NDRP (IV stopień) mediana czasu przeżycia pacjentów nie przekracza roku, 

a ponad 2-letnie przeżycia są niezwykle rzadkie. [1] Niestety, zaawansowane stadium (IIIB i IV) NDRP 

w momencie diagnozy stwierdza się u większości chorych (60%–85% pacjentów). [1, 3, 4] Możliwości 
leczenia chorych z zaawansowanym rakiem płuca są ograniczone i mają charakter wyłącznie 

paliatywny. [5] Standardem postępowania w I linii leczenia NDRP u chorych bez mutacji EGFR oraz 

bez rearanżacji ALK jest stosowanie dwulekowych schematów zawierających pochodne platyny 
(najczęściej cisplatynę) i leki III generacji (winorelbina, gemcytabina, paklitaksel, docetaksel lub 

pemetreksed), jednak ich skuteczność jest niska, co najlepiej obrazuje fakt, że pozwalają na 

wydłużenie mediany przeżycia całkowitego zaledwie o około 1,5 miesiąca w porównaniu z najlepszym 
leczeniem objawowym. [6] Bardzo wysoka zachorowalność na NDRP oraz niezadowalające 
efekty terapii stosowanych w zaawansowanym stadium tej choroby powodują, że pojawia się 
potrzeba uzyskania dostępu do nowych skuteczniejszych terapii zaawansowanego NDRP. 

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska zatwierdziła nowe wskazanie rejestracyjne dla 

pembrolizumabu (Keytruda®), dopuszczając preparat do stosowania w 1 linii leczenia zaawansowanej 
postaci NDRP u chorych z ekspresją białka PD-L1 w przynajmniej 50% komórek nowotworu, obok już 

istniejącego wskazania w terapii przerzutowego czerniaka oraz terapii NDRP od 2 linii. [7, 81, 82] 
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Europa 

Zgodnie z danymi GLOBOCAN, w Unii Europejskiej (UE, dane dla 28 krajów członkowskich), 

w 2012 roku odnotowano ponad 312 tys. przypadków zachorowań na raka płuc i ponad 267 tys. 

zgonów z powodu tego nowotworu, co odpowiada standaryzowanym współczynnikom odpowiednio 

30,5/100 tys. osób oraz 24,7/100 tys. osób. Do krajów europejskich o wysokim wskaźniku zachorowań 

i zgonów na raka płuc należą m.in. Węgry, Serbia, Dania, a także Polska (Rysunek 1). [10] 

Rysunek 1.  
Wskaźniki zachorowań i zgonów na raka płuc w roku 2012 dla wybranych krajów europejskich (GLOBOCAN 2012) [10] 

 

Polska 

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) w 2013 roku zachorowania na raka płuca 
stanowiły 18,7% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn (I miejsce) oraz 

8,8% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet (II miejsce za rakiem piersi). Rak 

płuca stanowi najczęstszy nowotwór złośliwy prowadzący do zgonu zarówno u mężczyzn jak i u kobiet 

(odpowiednio 30,6% i 15,9% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi). [2] 

W 2013 roku, zgodnie z danymi KRN, odnotowano w Polsce 14 609 zachorowań na raka płuca wśród 

mężczyzn oraz 6 915 przypadków zachorowań na raka płuca wśród kobiet. W tym samym roku 

odnotowano 15 981 zgonów spowodowanych rakiem płuca u mężczyzn oraz 6 647 zgonów na ten 

nowotwór złośliwy u kobiet (Tabela 2). [2] 
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2016 roku przez AOTMiT, dostarczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Należy jednak mieć 

na uwadze, że dane te nie dotyczą zachorowalności na raka płuc, ale chorobowości i obejmują 

wszystkich pacjentów bez względu na stadium zaawansowania i linię leczenia. Co ważne, w danych 

NFZ odsetek pacjentów w stadium zaawansowanym będzie prawdopodobnie niższy, ponieważ 

pacjenci ci żyją relatywnie krótko, natomiast pacjenci w mniej zaawansowanych stadiach NDRP mają 

dłuższe całkowite przeżycie, przez co są uwzględniani w raportach przez kilka kolejnych lat (Rysunek 
2). [21] 

Rysunek 2.  
Liczba pacjentów z rozpoznaniem zgodnym ICD-10: C34 (Nowotwór złośliwy oskrzeli i płuca) [AOTMiT, NFZ] [21] 

 

Wysokie wskaźniki epidemiologiczne związane z NDRP sprawiają, że nowotwór ten ma duży wpływ 

na ponoszone koszty, m.in. związane z leczeniem pacjentów, czy koszty pośrednie związane z utratą 

możliwości świadczenia pracy przez chorych. [22] 

2.3. Etiologia i patogeneza 

NDRP rozwija się z komórek nabłonkowych w wyniku aktywacji onkogenów lub inaktywacji genów 

supresorowych. [7, 23] Najbardziej znanym czynnikiem wpływającym na zachorowanie na NDRP jest 

czynne lub bierne palenie tytoniu (działanie rakotwórcze składników dymu tytoniowego). Nałóg 
nikotynowy 20-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu płuca. Eksperci szacują, że ok. 9 mln 

Polaków jest uzależnionych od papierosów. Palenie papierosów jest przyczyną 87%–91% 

zachorowań na raka płuca u mężczyzn i 57%–86% u kobiet. Ryzyko wystąpienia raka płuca jest ściśle 

związane z liczbą wypalanych dziennie papierosów oraz długością trwania nałogu. Połowa osób 

uznanych za wieloletnich palaczy umiera o ok. 20–25 lat wcześniej niż osoby niepalące. Zgodnie 

z badaniami, palenie papierosów wpływa także negatywnie na osoby niepalące. Bierne palenie 

podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani 
i przełyku. [5, 24–26] 
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dana terapia przeciwnowotworowa. Stosowanie kryteriów RECIST możliwe jest u pacjentów, u których 

przeprowadzono badania obrazowe tj. RTG, TK lub MRI (Tabela 7). [36, 37] 

W przypadku terapii onkologicznych działających na system immunologiczny, odpowiedź na leczenie 
przeprowadzana jest także w oparciu o opracowane w 2009 roku kryteria irRC (ang. immune-related 

Response Criteria). Ocena odpowiedzi na leczenie przeprowadzana za pomocą irRC opisywana jest 

poprzez zmianę objętości nowotworu (tumor burden), czyli sumy wszystkich mierzalnych zmian 

nowotworowych ulegających ewolucji. Metoda irRC umożliwia bardziej dokładne odzwierciedlenie 

odpowiedzi na leczenie w przypadku stosowania terapii immunologicznych, gdzie pomimo 

początkowego wzrostu zmiany nowotworowej następuje stabilizacja lub ustąpienie choroby (Tabela 7). 

[5] W oparciu o zmiany objętości mierzalnego lub możliwego do oceny nowotworu stosowana jest 

także ocena Southwest Oncology Group (SWOG; Tabela 7). [5, 38] Oceniane w ramach badań 

klinicznych leki onkologiczne to zazwyczaj cząsteczki, które poza swoim skutecznym działaniem 

przeciwnowotworowym mogą wywoływać zdarzenia niepożądane, które nie są korzystne dla pacjenta. 

W ramach oceny bezpieczeństwa terapii stosuje się następujące punkty końcowe: 

• zdarzenie niepożądane (ang. adverse event; AE) – jakiekolwiek niepożądane zdarzenie natury 

medycznej, występujące u pacjenta; 

• ciężkie zdarzenie niepożądane (ang. serious adverse events; SAE) – jakiekolwiek niepożądane 

zdarzenie natury medycznej lub działanie występujące przy jakiejkolwiek dawce leku, które 
powoduje: zgon, zagrożenie życia, hospitalizację lub przedłużenie dotychczasowej 

hospitalizacji, jest przyczyną długotrwałego lub znacznego upośledzenia czynności lub 

inwalidztwa, lub prowadzi do powstania wady lub choroby wrodzonej. [39] 

W przypadku raportowania zdarzeń niepożądanych stosowane są powszechne kryteria dla zdarzeń 
niepożądanych (ang. Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, dawniej Common 

Toxicity Criteria (CTC lub NCI-CTC)). Kryteria umożliwiają odpowiednią klasyfikację i stosowanie 

prawidłowych, ujednoliconych nazw zdarzeń niepożądanych. Najnowsza wersja kryteriów – CTCAE 

v 4.0 została opracowana w 2010 roku. [40]  
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2.6.2. Ocena wpływu surogatów na punkty końcowe istotne dla pacjenta 

Przeżycie całkowite (OS), definiowane jako czas od randomizacji pacjenta lub rozpoczęcia leczenia 

do jego zgonu jest podstawowym (I-rzędowym) punktem końcowym w randomizowanych badaniach 

klinicznych dotyczących terapii przeciwnowotworowych. Zaletami OS jest prostota jego pomiaru, 

istotność kliniczna i łatwość w interpretacji wyników. Wadą OS jest natomiast wpływ jaki mają na 

niego stosowane kolejne linie leczenia i inne czynniki pośrednio związane z chorobą. W celu 

uzyskania wiarygodnych wyników wyrażonych za pomocą OS istotny jest także odpowiedni okres 

obserwacji, który wynosi zwykle od 5 do 10 lat2. Obecnie poszukuje się zastępczych punktów 

końcowych (surogatów) dla OS, które powinny być uzyskiwane wcześniej – ze względu na możliwość 
rejestracji nowych leków przeciwnowotworowych – a także powinny być silnie związane z pierwotnym 

punktem końcowym jakim jest OS. [42]  

Ze względu na wymienione wyżej znaczenie zależności między pierwszorzędowym punktem 

końcowym a jego surogatem poszukiwano opracowań oceniających związek pomiędzy OS i innymi 

punktami końcowymi (PFS, ORR) w populacji pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym NDRP. 

Zidentyfikowano dokumenty obejmujące analizy odnośnie do zastępczych punktów końcowych 

w terapii zaawansowanego NDRP opublikowane przez FDA (Blumenthal 2015 [43], jeden dokument 

bazujący na publikacji Blumenthal 2015 (Clarke 2015 [44]), przegląd Nakashima 2016 [45] oraz 
wytyczne FDA z 2015 roku [46]. 

W przeglądzie Blumenthal 2015 przedstawiono wyniki metaanalizy 14 badań randomizowanych 

dotyczących leczenia zaawansowanego NDRP. Wyniki przeprowadzonej metaanalizy wykazały, że 

istnieje silna korelacja między PFS i ORR (R2 = 0,89), co prawdopodobnie jest związane z tym, że 

zarówno ORR jak i PFS bazują na ocenie zmiany nowotworowej (np. z zastosowaniem kryteriów 

RECIST). Natomiast nie ma korelacji między OS i ORR (R2 = 0,09) oraz OS i PFS (R2 = 0,08). 

Ponadto wykazano, że pacjenci, którzy odpowiadają na leczenie mają dłuższy PFS i OS niż pacjenci 
nieodpowiadający na terapię (Tabela 8). [43]  

W publikacji Clarke 2015, bazującej na danych z publikacji Blumenthal 2015, przedstawiono wyniki 

liniowej korelacji pomiędzy ORR, PFS i OS. W analizie uwzględniono jednak tylko dane pochodzące 

z grup eksperymentalnych/badanych, bez uwzględniania grup kontrolnych z randomizowanych badań 
klinicznych (RCT) ze względu na ewentualny wpływ fazy cross-over. Wyniki analizy wykazały istotną 

statystycznie korelację między ORR i OS (R2 = 0,74) oraz ORR i PFS (R2 = 0,82; Tabela 8). [44]  

W przeglądzie Nakashima 2016 zaprezentowano wyniki 44 badań RCT uwzględniających 22 709 

uprzednio nieleczonych pacjentów z zaawansowanym NDRP, stosujących CTH. Celem przeglądu 
było dokonanie oceny możliwości zastąpienia OS innymi punktami końcowymi tj. PFS, ORR 
i odsetkiem kontroli choroby (ang. Disease Control Rate). Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały 
                                                   
2 Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku NDRP czas przeżycia pacjentów rzadko wynosi 5 lat (5-letnie przeżycie 
wynosi jedynie 3%). [1] 
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2.6.3. Metody leczenia 

Leczenie NDRP jest ściśle związane ze stopniem zaawansowania nowotworu oraz innymi czynnikami, 

jak stan sprawności pacjenta, czy występowanie wskaźników predykcyjnych (mutacje, ekspresja 

szczególnych białek na powierzchni komórek).  

Podstawową formą leczenia NDRP we wczesnym stopniu zaawansowania (I i II lub w niektórych 

przypadkach stopień IIIB) jest leczenie chirurgiczne. Bardziej zaawansowane stadia choroby 

w zdecydowanej większości przypadków nie kwalifikują się już do leczenia chirurgicznego. [1, 5] 

Radykalna radioterapia (RTH) jest opcją terapeutyczną, którą stosuje się w przypadku stopnia 

zaawansowania IIIB. Objętość napromieniowywania ogranicza się do obszaru guza oraz zajętych 
węzłów wnęki i śródpiersia. W sytuacji, gdy pacjenci nie kwalifikują się do stosowania radykalnej RTH 

(stopień sprawności 2 wg skali Zubroda-WHO/ECOG, obecność płynu w jamie opłucnej, czynne 

zakażenie, znaczny ubytek masy, współwystępowanie innych chorób) rozważaną opcją leczenia jest 

paliatywna RTH lub paliatywna chemioterapia. Paliatywna RTH jest standardem postępowania 

w leczeniu pacjentów, u których występują bolesne przerzuty do kości lub nieoperacyjne, objawowe 

przerzuty do mózgu oraz u znacznej części pacjentów z miejscowo zaawansowanym NDRP. [5] 

U pacjentów ze stopniem zaawansowania IIIB można stosować RTH w połączeniu z chemioterapią 

(R-CTH). R-CTH przynosi korzyści odnośnie do wydłużenia przeżycia całkowitego pacjentów, ale 
z drugiej strony prowadzi do zwiększonego ryzyka występowania odczynów popromiennych. [5] 

Chemioterapia (CTH) może być stosowana w skojarzeniu z RTH (stopień zaawansowania IIIB) lub 

stanowić pojedynczą opcję leczenia pacjentów z NDRP (stopień zaawansowania IIIB, w ramach 

którego nie można zastosować RTH oraz stopień zaawansowania IV). Zastosowanie paliatywnej CTH 

w leczeniu zaawansowanego NDRP możliwe jest u pacjentów będących w dobrym stanie sprawności, 

z prawidłową masą ciała i bez chorób współistniejących. Standardowe leczenie I linii obejmuje 

najczęściej zastosowanie dwulekowych schematów leczenia, złożonych z pochodnej platyny 
(cisplatyny lub karboplatyny) w połączeniu z innym lekiem cytostatycznym m.in. z docetakselem, 

paklitakselem, gemcytabiną, pemetreksedem lub winorelbiną. W przypadku niektórych pacjentów, 

najczęściej w podeszłym wieku i/lub w gorszym stanie sprawności, stosuje się monoterapię 

z pominięciem pochodnej platyny.  [5, 47] 

Leczenie zaawansowanego NDRP u chorych z obecnością mutacji EGFR z zastosowaniem 

inhibitorów kinazy tyrozynowej EGFR tj. afatynibu, erlotynibu oraz gefitynibu jest relatywnie nowym 

podejściem terapeutycznym. Z kolei u pacjentów z wykrytą rearanżacją genu ALK , aktywność 

wykazuje kryzotynib, będący doustnym inhibitorem kinazy ALK. [7, 23]  

W ostatnim czasie w leczeniu zaawansowanego NDRP (stadium IIIB lub IV) istnieje możliwość 

zastosowania immunoterapii z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych tj. pembrolizumabu lub 

niwolumabu. Oba leki działają poprzez wiązanie się z receptorami programowanej śmierci komórki 

1 (PD-1) na powierzchni limfocytów T, blokując ich interakcję z ligandami PD-L1 znajdującymi się na 

powierzchni komórek nowotworowych. U pacjentów nie leczonych receptor PD-1 po połączeniu 
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z ligandem PD-L1 przekazuje sygnał powodujący inhibicję aktywności limfocytów T, w efekcie czego 

dochodzi do upośledzenia funkcji odpornościowych organizmu. Pembrolizumab poprzez połączenie 

z PD-1 blokuje sygnał hamujący aktywność limfocytów T i umożliwia ich działanie 

przeciwnowotworowe (Rysunek 4). Ze względu na specyfikę działania przeciwciał anty-PD1 ekspresja 

białka PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych wydaje się być czynnikiem predykcyjnym tego 

typu leczenia, stąd przed rozpoczęciem terapii niezbędne jest przeprowadzanie testów w kierunku 

oceny poziomu ekspresji PD-L1 w komórkach nowotworowych. [7, 23, 41, 48] 

Rysunek 4.  
Schemat działania pembrolizumabu. Źródło: [48] 

 
HLA – ludzki antygen leukocytarny (ang. human leukocyte antigen); PD-1 – receptor programowanej śmierci komórki 1 (ang. programmed death 
receptor 1), PD-L1 - ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 (ang. programmed death protein 1 ligand), TCR – receptor limfocytów T 
(ang. T-cell receptor) 
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Autorzy większości odnalezionych wytycznych, zaznaczają, że wybór właściwej strategii leczenia 

NDRP jest pochodną wielu czynników takich jak: 

• wiek pacjenta,  

• stan sprawności,  

• występowanie chorób towarzyszących,  

• typ histologiczny nowotworu,  

• obecność mutacji genetycznych lub zaburzeń molekularnych. [1–3, 15, 17] 

Leczenie pacjentów z przerzutowym NDRP (IV stopień zaawansowania) ma charakter paliatywny. [5] 
W polskich wytycznych (PTOK 2013, PGE 2014) dokładnie określono kryteria rozpoczęcia leczenia IV 

stopnia zaawansowania NDRP za pomocą paliatywnej CTH, które obejmują: 

• bardzo dobry lub dobry stan sprawności (0–1 wg skali WHO lub co najmniej 70 w skali 

Karnofsky’ego, w dokumencie PGE 2014 zaznaczono, że rozpoczęcie leczenia paliatywnego 

możliwe jest również u wybranych pacjentów ze stanem sprawności równym 2),  

• prawidłowa masa ciała lub jej ubytek nie większy niż 10% w ciągu 3 mies. przed rozpoczęciem 
leczenia, 

• brak poważnych chorób współistniejących i/lub następstw przebytego wcześniej leczenia, 

• wydolność układu krwiotwórczego, wątroby, nerek, układu sercowo-naczyniowego 
i oddechowego, 

• możliwość obiektywnej oceny odpowiedzi na leczenie (preferowana ocena mierzalnych zmian, 

kryteria RECIST). [5, 55] 

U pacjentów z przerzutowym NDRP bez obecności mutacji EGFR/rearanżacji ALK, w ramach I linii 

leczenia systemowego wszystkie wytyczne praktyki klinicznej zalecają stosowanie dwulekowych 

schematów opartych na pochodnej platyny w połączeniu z lekiem III generacji. W przypadku polskich 
wytycznych, preferowaną pochodną platyny jest cisplatyna (karboplatyna jest zalecana w przypadku 

przeciwwskazań do stosowania cisplatyny). Pozostałe wytyczne wskazują zarówno na cisplatynę jak 

i na karboplatynę. Do leków III generacji należą: 

• winorelbina, 

• gemcytabina, 

• paklitaksel,  

• pemetreksed. 

• docetaksel. [1, 2, 3, 15, 17] 

Wytyczne PTOK 2013, NCCN 2016 i CCO 2016 uwzględniają również w swych zaleceniach 

skojarzenie pochodnej platyny z etopozydem. [49, 55, 56] Możliwą opcją leczenia przerzutowego 

NDRP, którą wymieniają ESMO, NCCN i ASCO jest skojarzenie pochodnej platyny z paklitakselem 

w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z albuminą (nab-paklitakselem). [5, 56]  

W doborze właściwego schematu leczenia NDRP w IV stopniu zaawansowania, dużą rolę odgrywa 

typ histologiczny nowotworu. Wszystkie wytyczne ograniczają stosowanie pemetreksedu do NDRP 
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o typie innym niż płaskonabłonkowy. [5, 49, 51, 54–58]. Wytyczne opracowane przez NCCN i AHS 

zaznaczają, że skojarzenie cisplatyny i gemcytabiny jest preferowane (lepsza skuteczność 

w porównaniu ze skojarzeniem cisplatyna + pemetreksed) w przypadku NDRP o płaskonabłonkowym 

typie histologicznym. [56, 57] 

Amerykańskie wytyczne (NCCN, ASCO) wskazują na możliwość leczenia pacjentów w stopniu 

zaawansowania IV NDRP z wykorzystaniem bewacyzumabu w skojarzeniu z dwulekowym 

schematem CTH. Z kolei polskie wytyczne nie zalecają leczenia z zastosowaniem bewacyzumabu 
w skojarzeniu z CTH, a także nie rekomendują terapii z zastosowaniem cetuksymabu w skojarzeniu 

z CTH ze względu na niską dodatkową korzyść oraz wysoką toksyczność takiej terapii. [5, 50, 54–56] 

W najnowszych wytycznych NCCN uwzględniono również zalecenie dotyczące pacjentów, u których 

stwierdzono ekspresję PD-L1 w ≥50% komórek. U takich pacjentów zalecane jest zastosowanie 

pembrolizumabu. [56] 

Brytyjska agencja NICE negatywnie odniosła się do możliwości stosowania terapii skojarzonej 

z zastosowaniem necitumumabu, gemcytabiny oraz cisplatyny w populacji uprzednio nieleczonych 

pacjentów z NDRP o typie płaskonabłonkowym ze stwierdzoną ekspresją EGFR. Decyzję 
uzasadniono niskim rozpowszechnieniem testowania pacjentów po kątem obecności ekspresji EGFR. 

[54 
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4. FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH OPCJI TERAPEUTYCZNYCH 

4.1. Status rejestracyjny w Unii Europejskiej i w Polsce 

Poniżej zestawiono status rejestracyjny terapii zalecanych w ramach przedstawionych powyżej 

wytycznych praktyki klinicznej (Rozdz. 3) w leczeniu I linii zaawansowanego NDRP z wykluczeniem 

opcji zalecanych dla chorych z mutacją EGFR/rearanżacją ALK.  

Wszystkie terapie zalecane w wytycznych praktyki klinicznej są aktualnie zarejestrowane w Polsce, 

większość z nich została zarejestrowana przez EMA w ramach procedury centralnej (Tabela 11). 
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4.2. Status refundacyjny w Polsce 

W ramach niniejszego rozdziału dokonano analizy aktualnie finansowanych w Polsce form i metod 

leczenia zaawansowanego NDRP: 

• leczenia refundowanego w ramach programów lekowych, 

• leczenia refundowanego w ramach katalogu chemioterapii. 

W Polsce w terapii I linii zaawansowanego NDRP z obecnością ekspresji PD-L1, bez obecności 

rearanżacji ALK lub mutacji EGFR aktualnie w Polsce refundowana jest większość schematów 
zalecanych do stosowania przez wytyczne praktyki klinicznej, w tym schematy dwulekowe 

zawierające związki platyny i leki III generacji. Opcjami nierefundowanymi w Polsce w terapii NDRP są 

bewacyzumab oraz nab-paklitaksel. [70] 

Program lekowy „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)” 

Program obejmuje leczenie I, II lub III linii. W ramach programu możliwe jest wykorzystanie jednej 

z poniższych substancji czynnych: 

• pemetreksedu (I i II linia leczenia), 

• erlotynibu (I i II linia leczenia), 

• gefitynibu (I i II linia leczenia), 

• kryzotynibu (II lub III linia leczenia). [70] 

Ze względu na przedmiot niniejszej analizy opisano tylko program z wykorzystaniem substancji 

czynnej pemetreksed.  

I linia leczenia 

Do programu lekowego z wykorzystaniem substancji czynnej pemetreksed kwalifikowani są dorośli 

pacjenci z rozpoznaniem nowotworu w stopniu zaawansowania IIIB (wyjątek stanowią przypadki, 
w których możliwe jest zastosowanie radioterapii lub radiochemioterapii) lub IV o typie histologicznym: 

gruczolakorak, rak wielkokomórkowy lub nowotwór z przewagą któregokolwiek z powyższych typów 

histologicznych. [70] 

II linia leczenia  

Do programu lekowego z wykorzystaniem pemetreksedu kwalifikowani są dorośli pacjenci 
z nowotworem w stopniu zaawansowania IIIB (wyjątek stanowią przypadki, w których możliwe jest 

zastosowanie radioterapii lub radiochemioterapii) lub IV o typie histologicznym: gruczolakorak, rak 

wielkokomórkowy lub nowotwór z przewagą któregokolwiek z powyższych typów histologicznych, 

u których stosowano wielolekową CTH z udziałem pochodnych platyny (w przypadku pacjentów 

w wieku powyżej 70 r.ż. – wcześniejsza monoterapia lekiem innym niż pochodna platyny). U 
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5. AKTUALNA PRAKTYKA KLINICZNA 

Odnaleziono jedno badanie mające na celu ocenę aktualnej praktyki klinicznej w terapii I linii 

zaawansowanego NDRP (badanie FRAME). W ramach badania prospektywnego od kwietnia 

2009 roku do lutego 2011 roku zbierano dane odnośnie do leczenia I linii NDRP uzyskane od lekarzy 

specjalistów z zakresu onkologii i pulmonologii. Dane pochodziły od specjalistów z 201 ośrodków 

z 11 krajów europejskich, w tym z 7 polskich ośrodków. Łącznie badanie objęło 1567 chorych, w tym 
118 pacjentów z Polski. Lekarze wypełniali kwestionariusze odpowiadając na pytania dotyczące 

charakterystyki pacjentów z uprzednio nieleczonym NDRP oraz wskazywali przypisaną im terapię 

I linii. Spośród 118 pacjentów, u 112 (95%) zastosowano jeden ze standardowych schematów 

dwulekowej chemioterapii zawierającej związki platyny oraz winorelbinę (65%), pemetreksed (20%), 

gemcytabinę (12%) lub paklitaksel (3%). Nie podano natomiast informacji odnośnie do schematów 

zastosowanych u pozostałych 6 chorych. Dostępne są jedynie informacje jakie terapie oprócz wyżej 

wymienionych podawano pacjentom w ramach całego badania (etopozyd, topotekan, ifosfamid, 
irynotekan, radioterapia), jednak nie są to dane obejmujące wyłącznie polskich chorych. [77] 

Nie odnaleziono nowszych danych obejmujących informacje odnośnie do terapii stosowanych w I linii 

leczenia zaawansowanego NDRP w Polsce.  
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6. WSTĘPNA ANALIZA KLINICZNA 

6.1. Cel i metodyka wstępnej analizy klinicznej  

W ramach wstępnej analizy klinicznej (WAK) zidentyfikowano jedno badanie randomizowane III fazy 

(KEYNOTE-024), w którym porównano skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu (PEMBR) ze 

standardową terapią stosowaną (SoC) w I linii przerzutowego NDRP. Do badania włączono chorych, 

u których potwierdzono obecność ekspresji PD-L1 w co najmniej 50% komórek nowotworowych 

(PD-L1 TPS ≥50%). Kryterium wykluczającym pacjentów z badania była obecność aktywującej mutacji 

EGFR lub obecność rearanżacji genu ALK. [20] 

Pacjenci w ramach chemioterapii standardowej otrzymali schematy zawierające związki platyny 

w skojarzeniu z pemetreksedem3 (68%), gemcytabiną (21%) lub paklitakselem (11%). [20] Analiza 

aktualnej praktyki klinicznej (Rozdz. 5) wykazała, że w Polsce w terapii I linii zaawansowanego NDRP 

stosuje się schematy zawierające związki platyny w połączeniu z winorelbiną (65%), pemetreksedem 

(20%), gemcytabiną (12%) lub paklitakselem (3%). [77]  

W związku z powyższym w ramach WAK przeprowadzono ocenę skuteczności i bezpieczeństwa 

najczęściej stosowanego schematu w ramieniu SoC badania KEYNOTE-024 (tj. PMX + CIS/CRB) na 

tle innych dwulekowych schematów chemioterapii stosowanych w terapii I linii zaawansowanego 
NDRP.  

Analizę oparto o wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy sieciowej dotyczącej oceny 

skuteczności i bezpieczeństwa terapii stosowanych w I linii leczenia chorych z przerzutowym NDRP, 

w tym m.in. dwulekowych schematów chemioterapii zawierających związki platyny oraz pemetreksed 

(PMX), docetaksel (DCT), paklitaksel (PAC), winorelbinę (WIN) lub gemcytabinę (GEM). Przegląd 
systematyczny oraz metaanalizę sieciową przeprowadziła firma Precision Health Economics na 

zlecenie firmy Merck Sharp & Dohme Corp. Na potrzeby niniejszej analizy przedstawiono wyniki 

metaanalizy sieciowej obejmujące porównanie dwulekowej chemioterapii zawierającej PMX 
z dwulekowymi schematami zawierającymi DCT/PAC/WIN/GEM. [78] [DANE POUFNE] 

Ponadto w celu zweryfikowania i potwierdzenia uzyskanych wyników metaanalizy sieciowej 

poszukiwano opublikowanych przeglądów systematycznych i metaanaliz dotyczących oceny 

skuteczności schematów zawierających PMX w porównaniu z innymi schematami chemioterapii 

standardowej. 

                                                   
3 Pemetreksed stosowano wyłącznie u chorych z niepłaskonabłonkowym NDRP. 
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7. CHARAKTERYSTYKA INTERWENCJI I POTENCJALNYCH 
KOMPARATORÓW 

W poniższych rozdziałach przedstawiono charakterystykę ocenianej interwencji (pembrolizumab) oraz 

potencjalnych komparatorów, zidentyfikowanych na podstawie analizy wytycznych praktyki klinicznej, 
aktualnego statusu refundacyjnego w Polsce oraz analizy aktualnej praktyki klinicznej w Polsce – 

chemioterapii standardowej zawierającej związki platyny (cisplatyna, karboplatyna) oraz jeden z leków 

III generacji (winorelbina, pemetreksed, docetaksel, gemcytabina lub paklitaksel).  

7.1. Pembrolizumab 

Grupa farmakoterapeutyczna 

Leki przeciwnowotworowe, przeciwciała monoklonalne (kod ATC: L 01 XC 18). [7] 

Mechanizm działania 

Pembrolizumab (produkt leczniczy Keytruda®) jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, 

które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki1(PD-1) i blokuje jego interakcję 

z ligandami PD-L1 i PD-L2. Receptor PD-1 jest negatywnym regulatorem aktywności limfocytów T, 
w stosunku do którego wykazano, że jest zaangażowany w kontrolowanie odpowiedzi 

immunologicznej limfocytów T. Produkt leczniczy Keytruda® wspomaga odpowiedź limfocytów T, 

w tym odpowiedź przeciwnowotworową, poprzez zahamowanie wiązania PD-1 z PD-L1 i PD-L2, które 

ulegają ekspresji na komórkach prezentujących antygen i mogą ulegać ekspresji na komórkach 

nowotworowych oraz innych komórkach w mikrośrodowisku guza. [7] 

Postać farmaceutyczna 

50 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Po rekonstytucji, 1 ml koncentratu 

zawiera 25 mg pembrolizumabu. Liofilizowany proszek barwy białej lub prawie białej. [7]  

25 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Jedna fiolka 4 ml koncentratu zawiera 

100 mg pembrolizumabu. Każdy ml koncentratu zawiera 25 mg pembrolizumabu. Przezroczysty do 

lekko opalizującego, bezbarwny do bladożółtego roztwór o pH 5,2 – 5,8. [7] 
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Wskazania do stosowania 

Produkt leczniczy KEYTRUDA w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu 

zaawansowanego (nieoperacyjnego lub z przerzutami) czerniaka u osób dorosłych. [7] 

Produkt leczniczy KEYTRUDA w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego 

rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z przerzutami u osób dorosłych, u których odsetek 

komórek nowotworowych z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej (ang. TPS, tumour proportion 

score) wynosi ≥50% i nie występują dodatnie wyniki mutacji genu EGFR lub ALK w tkance 
nowotworowej. [7] 

Produkt leczniczy KEYTRUDA w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu 

niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami u osób dorosłych 

z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej z TPS ≥1%, u których zastosowano wcześniej 

przynajmniej jeden schemat chemioterapii. U pacjentów z dodatnim wynikiem mutacji genu EGFR lub 

ALK w tkance nowotworowej, przed podaniem produktu leczniczego KEYTRUDA należy również 

zastosować terapię celowaną. [7] 

Dawkowanie i sposób podawania 

Leczenie powinno być rozpoczynane i kontrolowane przez lekarza specjalistę z doświadczeniem 

w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. [7] 

Ocena ekspresji PD-L1 u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca Pacjentów 

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca należy kwalifikować do leczenia na podstawie dodatniej 

ekspresji PD-L1 w tkance nowotworowej potwierdzonej zwalidowanym testem. [7] 

Produkt leczniczy KEYTRUDA należy podawać co 3 tygodnie we wlewie dożylnym trwającym 

30 minut. [7] 

Zalecana dawka produktu leczniczego KEYTRUDA to: 

• 200 mg w leczeniu NDRP u pacjentów niestosujących wcześniej chemioterapii; 

• 2 mg/kg mc. w leczeniu NDRP u pacjentów stosujących wcześniej chemioterapię lub w leczeniu 

czerniaka. [7] 

Pacjentom powinno się podawać produkt leczniczy KEYTRUDA do momentu stwierdzenia progresji 
choroby lub wystąpienia niemożliwych do zaakceptowania objawów toksyczności. Obserwowano 

reakcje nietypowe (tzn. początkowe przemijające zwiększenie rozmiaru guza lub pojawienie się 

nowych małych zmian w ciągu pierwszych kilku miesięcy z następującą redukcją wielkości guza). 

Zaleca się, aby stabilni klinicznie pacjenci z cechami początkowej progresji choroby kontynuowali 

leczenie do momentu potwierdzenia progresji. [7] 
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7.2. Terapia standardowa 

7.2.1. Cisplatyna  

Grupa farmakoterapeutyczna 

Inne leki przeciwnowotworowe, związki platyny, kod ATC: L01XA01. [60, 84, 85] 

Mechanizm działania 

Cisplatyna to związek nieorganiczny zawierający metal ciężki [cis-diaminadichloroplatyna (II)]. Hamuje 

syntezę DNA poprzez tworzenie krzyżowych wiązań. W mniejszym stopniu są hamowane synteza 

białka i RNA. [60, 84, 85] 

Chociaż najważniejszym mechanizmem działania cisplatyny wydaje się hamowanie syntezy DNA, 

inne mechanizmy mogą również przyczyniać się do aktywności przeciwnowotworowej cisplatyny, 

w tym zwiększenie immunogenności nowotworu. Onkolityczne właściwości cisplatyny są 

porównywalne z właściwościami związków alkilujących. Cisplatyna wykazuje również działanie 
immunosupresyjne, uwrażliwiające na promieniowanie i przeciwbakteryjne. Cisplatyna jest 

niespecyficzna fazowo dla cyklu komórkowego. Jej cytotoksyczne działanie polega na wiązaniu ze 

wszystkimi zasadami DNA, z preferencją dla atomu N-7 guaniny i adenozyny. [60, 84, 85] 

Postać farmaceutyczna 

Produkt Cisplatin Teva: przezroczysty, jasnożółty roztwór, pozbawiony widocznych cząstek–

koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Cisplatin Teva 0,5 mg/ml zawiera 0,5 mg/ml cis 

platyny: 1 fiolka z 20 ml, 50 ml lub 100 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. [60] 

Produkt Cisplatin-Ebewe: przezroczysty, bezbarwny roztwór–koncentrat do sporządzania roztworu do 

infuzji. Cisplatin-Ebewe 1 mg/ml zawiera 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 

zawierającego 1 mg cisplatyny (Cisplatinum):1 fiolka z 10 ml, 20 ml, 50 ml lub 100 ml koncentratu do 

sporządzania roztworu do infuzji. [84] 

Produkt Cisplatinum Accord: przezroczysty, bezbarwny do bladożółtego roztwór, w fiolce 

z oranżowego szkła (typu I), zasadniczo wolny od cząstek stałych–koncentrat do sporządzania 

roztworu do infuzji. Cisplatinum Accord 1 mg/ml zawiera 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu 

do infuzji zawierającego 1 mg cisplatyny: 

• 1 fiolka z 10 ml koncentratu zawiera 10 mg cis platyny, 

• 1 fiolka z 25 ml koncentratu zawiera 25 mg cis platyny, 

• 1 fiolka z 50 ml koncentratu zawiera 50 mg cis platyny, 

• 1 fiolka z 100 ml koncentratu zawiera 100 mg cis platyny. [85] 
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Wskazania do stosowania 

Cisplatyna jest przeznaczona/wskazana do stosowania w leczeniu: 

• zaawansowanego lub przerzutowego raka jąder, 

• zaawansowanego lub przerzutowego raka jajników, 

• zaawansowanego lub przerzutowego raka pęcherza moczowego, 

• zaawansowanego lub przerzutowego płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, 

• zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc, 

• zaawansowanego lub przerzutowego drobnokomórkowego raka płuc, 

• w skojarzeniu z CTH/RTH w leczeniu raka szyjki macicy. [60, 84, 85] 

Cisplatyna może być stosowana w monoterapii oraz w terapii skojarzonej. [60, 84, 85] 

Dawkowanie i sposób podawania  

Dawki cisplatyny zależą od choroby podstawowej, przewidywanej odpowiedzi na leczenie oraz od 
tego czy cisplatyna jest stosowana w monoterapii, czy jako składnik CTH skojarzonej.  

Wskazówki dotyczące dawkowania odnoszą się zarówno do pacjentów dorosłych jak i dzieci.  

W monoterapii zalecane są następujące schematy dawkowania: 

• pojedyncza dawka 50 do 120 mg/m2 powierzchni ciała co 3 do 4 tygodni, 

• 15 do 20 mg/m2/dobę przez pięć dni, co 3 do 4tygodni. 

Jeżeli cisplatyna stosowana jest w CTH skojarzonej, dawka cisplatyny musi zostać zmniejszona. 

Standardowo stosuje się dawkę 20 mg/m2 lub większą podawaną raz na 3 do 4 tygodni. [60, 84, 85] 

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zahamowaniem czynności szpiku kostnego dawkę 

leku należy odpowiednio zmniejszyć. [60, 84, 85] 

Cisplatynę w postaci roztworu do infuzji przygotowanego zgodnie z instrukcjami należy podawać we 

wlewie dożylnym trwającym 6 do 8 godzin. [60, 84, 85] 

Odpowiednie nawodnienie pacjenta musi być utrzymywane począwszy od 2 do 12 godzin przed 

podaniem leku, do co najmniej 6 godzin po podaniu cisplatyny. Nawodnienie jest konieczne, aby 
utrzymać właściwą diurezę podczas podawania cisplatyny i po jego zakończeniu. W tym celu należy 

podać we wlewie dożylnym jeden z następujących roztworów: 

• chlorek sodu 0,9%; 

• mieszanina chlorku sodu 0,9% i roztworu glukozy 5% (1:1). [60, 84, 85] 

Nawodnienie przed rozpoczęciem podawania cisplatyny: 

• wlew dożylny 100 do 200 ml/godz. przez okres 6 do 12 godzin, całkowita objętość wlewu to co 

najmniej 1 litr. [60, 84, 85] 
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Nawodnienie po rozpoczęciu podawania cisplatyny: 

• wlew dożylny kolejnych 2 litrów z szybkością 100 do 200 ml/godz. przez okres 6 do 12 godzin. 

[60, 84, 85] 

Wymuszona diureza może okazać się konieczna, w przypadku gdy ilość wydalanego moczu jest 

mniejsza niż 100 do 200 ml/godz. po nawodnieniu. Diurezę wymuszoną można osiągnąć podając 

dożylnie 37,5 g mannitolu w postaci 10% roztworu (375 ml 10% roztworu mannitolu) lub poprzez 
podanie leku moczopędnego, jeśli czynność nerek jest prawidłowa. Podanie mannitolu lub leku 

moczopędnego jest również wymagane, gdy stosowana dawka cisplatyny jest większa niż 60 mg/m2 

powierzchni ciała. Pacjent musi pić duże ilości płynów przez 24 godziny po wlewie dożylnym 

cisplatyny, aby zapewnić odpowiednie wydalanie moczu. [60, 84, 85] 

Przeciwwskazania  

Cisplatyna jest przeciwwskazana: 

• u pacjentów z obecnymi w wywiadzie reakcjami alergicznymi/nadwrażliwością na lek lub inne 
związki zawierające platynę, bądź którykolwiek inny składnik produktu leczniczego, 

• u pacjentów z mielosupresją, z neuropatią wywołaną stosowaniem cisplatyny, 

• u pacjentów odwodnionych (istnieje konieczność nawodnienia pacjenta przed i po podaniu leku 

w celu uniknięcia poważnych zaburzeń czynności nerek), 

• u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami czynności nerek/niewydolnością nerek (klirens 

kreatyniny <60 ml/min.), 

• u pacjentów z zaburzeniami słuchu wynikającymi z nefrotoksyczności lub neurotoksyczności 

(szczególnie ototoksyczności) produktu leczniczego, 

• u pacjentek karmiących piersią, 

• u pacjentów jednocześnie stosujących żywe szczepionki, w tym szczepionkę przeciw żółtej 

gorączce, 

• u pacjentów przyjmujących jednocześnie fenytoinę (stosowana profilaktycznie), 

• u pacjentów, u których występowały zaburzenia związane z nefrotoksycznością, 

neurotoksycznością i ototoksycznością, ponieważ mogą się one kumulować. [60, 84, 85] 

Zdarzenia niepożądane 

Poniżej przedstawiono bardzo częste i częste zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem 

cisplatyny (Tabela 16) 
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• 1 fiolka z 45 ml r-ru zawiera 450 mg karboplatyny, 

• 1 fiolka z 60 ml r-ru zawiera 600 mg karboplatyny. [87] 

Produkt Carboplatin Pfizer: przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór do wskrzykiwań. 

Carboplatin Pfizer 10 mg/ml zawiera 1 ml roztworu zawierającego 10 mg karboplatyny 
(Carboplatinum): 

• 1 fiolka z 5 ml r-ru zawiera 50 mg karboplatyny, 

• 1 fiolka z 15 ml r-ru zawiera 150 mg karboplatyny, 

1 fiolka z 45 ml r-ru zawiera 450 mg karboplatyny. [88] 

Wskazania do stosowania 

Karboplatyna jest przeznaczona/wskazana do stosowania w leczeniu: 

• zaawansowanego raka jajnika: 

o jako lek I rzutu,  

o jako lek II rzutu (u pacjentek, które wcześniej otrzymywały schematy leczenia zawierające 

cis platynę lub jeśli leczenie innymi lekami okazało się nieskuteczne),  

• drobnokomórkowego raka płuca. [61, 86–88] 

Dawkowanie i sposób podawania  

Zalecana dawka karboplatyny u uprzednio nieleczonych dorosłych pacjentów z prawidłową 

czynnością nerek (klirens kreatyniny >60 ml/min) wynosi 400 mg/m2 pc. podana w pojedynczej dawce 

we wlewie dożylnym trwającym od 15 do 60 minut. Leczenia nie należy powtarzać wcześniej niż po 

upływie czterech tygodni od poprzedniego kursu leczenia i (lub) dopóki liczba neutrofili nie wyniesie co 

najmniej 2 000 komórek/mm3, a liczba płytek krwi co najmniej 100 000 komórek/mm3. U pacjentów 

z czynnikami ryzyka, takimi jak uprzednie leczenie o działaniu mielosupresyjnym, radioterapia, 
zaawansowany wiek lub niski stopień sprawności pacjenta (punktacja 2-4 wg skali ECOG-Zubrod lub 

poniżej 80 wg skali Karnofsky’ego) zaleca się zmniejszenie początkowej dawki o 20–25%. [61, 86] 

W celu dostosowania dawkowania w kolejnych kursach leczenia zaleca się określenie najniższych 

wartości wyników morfologii krwi (nadir) przez wykonywanie cotygodniowych oznaczeń w trakcie 

początkowych kursów leczenia karboplatyną. [61, 86] 

Do przygotowania lub podawania karboplatyny nie należy używać igieł oraz zestawów do wlewów 

dożylnych zawierających części z aluminium, które mogą wchodzić w kontakt z karboplatyną. 
Aluminium reaguje z karboplatyną powodując strącanie osadu i (lub) utratę mocy produktu. [61, 86] 

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących niebezpiecznych substancji podczas 

przygotowywania lub podawania karboplatyny. Produkt może być przygotowany do podania jedynie 

przez przeszkolony personel, zaopatrzony w rękawice ochronne, maskę ochronną i strój ochronny. 

[61, 86] 
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Karboplatynę, roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml, można rozcieńczać bezpośrednio przed podaniem 

w wodzie do wstrzykiwań, w 0,9% roztworze chlorku sodu lub w 5% roztworze glukozy w celu 

sporządzenia roztworu do krótkotrwałego wlewu dożylnego o końcowych stężeniach tak niskich jak 

0,5 mg/ml. [61, 86] 

Zaleca się, aby nie rozcieńczać karboplatyny w 0,9% roztworze chlorku sodu w przypadku 

długotrwałego wlewu dożylnego. [61, 86] 

Zaburzenia czynności nerek 

Ze względu na to, że karboplatyna jest wydzielana przez nerki i ma działanie nefrotoksyczne, 

optymalne dawkowanie powinno być ustalone na podstawie częstych kontroli parametrów 

hematologicznych i parametrów czynności nerek. Zalecane dawkowanie u pacjentów z zaburzoną 

czynnością nerek jest uzależnione od wartości klirensu kreatyniny i powinno być obliczane według 

wzoru Calverta. [61, 86] 

Brak jest dostatecznej ilości danych dotyczących stosowania karboplatyny u pacjentów z klirensem 

kreatyniny o wartości 15 ml/min lub mniejszym, aby zalecić leczenie. [61, 86] 

Wszystkie powyżej wymienione zalecenia dawkowania dotyczą początkowego kursu leczenia. 
Dawkowanie w kolejnych kursach leczenia należy dostosować do tolerancji pacjenta i do 

akceptowalnego poziomu mielosupresji. [61, 86] 

Zaburzenia czynności szpiku 

W celu dostosowania dawki zaleca się określanie największego spadku parametrów 

hematologicznych podczas leczenia karboplatyną. W przypadku pacjentów, u których wystąpi 

umiarkowana lub nasilona toksyczność hematologiczna, należy rozważyć zredukowanie dawki o 25% 

lub przerwanie leczenia – zarówno w monoterapii, jak i w schematach leczenia skojarzonego. [61, 86] 

Leczenie skojarzone 

Karboplatyna jest stosowana w skojarzeniu z innymi preparatami przeciwnowotworowymi 

w dawkowaniu zależnym od wybranego schematu leczenia. Dawkowanie należy modyfikować 

w zależności od przyjętego schematu leczenia oraz wyników badań laboratoryjnych krwi. 

Pacjenci w podeszłym wieku 

U pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia konieczne jest dostosowanie dawki karboplatyny do 

ogólnego stanu pacjenta zarówno podczas pierwszego kursu leczenia, jak i w kolejnych kursach. [61, 

86]  

Dzieci i młodzież 
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Wskazania do stosowania 

Rak jajnika: w leczeniu pierwszego rzutu, paklitaksel jest wskazany w skojarzeniu z cisplatyną 

w leczeniu chorych z zaawansowanym rakiem jajnika lub resztkowym nowotworem (>1 cm) po 

wcześniejszej laparotomii. [86] 

W leczeniu drugiego rzutu, paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami, 

w przypadkach, w których leczenie standardowe oparte na schematach zawierających platynę 

okazało się nieskuteczne. [86] 

Rak piersi: Paklitaksel jest wskazany w leczeniu uzupełniającym (adjuwantowym) raka piersi 

z przerzutami do węzłów chłonnych, u chorych po standardowej terapii antracykliną i cyklofosfamidem 

(AC). Leczenie uzupełniające produktem Paclitaxel Kabi powinno być rozpatrywane jako alternatywa 

do przedłużonej terapii AC. [86] 

Paklitaksel jest wskazany w początkowym leczeniu miejscowo zaawansowanych lub przerzutowych 

postaci raka piersi albo w skojarzeniu z antracykliną u pacjentów, u których można stosować 

antracyklinę, albo w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentów ze zwiększoną ekspresją receptora 

HER-2 (human epidermal growth factor receptor 2 - receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika 
wzrostu 2) na poziomie 3+, oznaczanym w badaniu immunohistochemicznym i u których stosowanie 

antracyklin jest niewskazane. [86] 

W monoterapii paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których 

leczenie antracykliną nie przyniosło rezultatów lub u pacjentów, którzy nie mogą zostać poddani 

standardowemu leczeniu antracykliną. [86] 

Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca: Paklitaksel w skojarzeniu z cisplatyną, jest wskazany 

w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u chorych, którzy nie kwalifikują się do 

leczenia operacyjnego dającego szansę na wyleczenie i (lub) do radioterapii. [86] 

Mięsak Kaposi’ego u chorych z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS): Paclitaxel Kabi jest 

wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym mięsakiem Kaposi’ego związanym z AIDS, 

u których wstępna terapia antracyklinami liposomalnymi okazała się nieskuteczna. Wskazanie to 

poparte jest ograniczonymi danymi na temat skuteczności. [86]  

Dawkowanie i sposób podania 

Leczenie zaawansowanych postaci niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP): zalecana dawka 

produktu leczniczego paklitakselu wynosi 175 mg/m² pc. podawana w ciągu trzech godzin, 
a następnie podanie cisplatyny w dawce 80 mg/m² pc., z 3-tygodniowymi przerwami między cyklami 

leczenia. [86] 







Pembrolizumab (Keytruda®) w pierwszoliniowej terapii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca 

 HTA Consulting 2017 (www hta pl) Strona 55 

Każdy ml koncentratu zawiera gemcytabiny chlorowodorek w ilości odpowiadającej 100 mg 

gemcytabiny. [65] 

Wskazania do stosowania 

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną wskazana jest w leczeniu pacjentów z rakiem pęcherza 

moczowego miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. [65, 91] 

Gemcytabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscowo 

zaawansowanym lub z przerzutami. [65, 91] 

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną, wskazana jest, jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów 

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w stadium miejscowo zaawansowanym lub 

z przerzutami. U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów o stopniu sprawności 2 można 

rozważyć stosowanie gemcytabiny w monoterapii. [65, 91] 

Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyną wskazana jest w leczeniu pacjentek z nabłonkowym 

rakiem jajnika w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu 

chemioterapii I rzutu opartej na związkach platyny i co najmniej 6-miesięcznym okresie bez nawrotu. 

[65, 91] 

Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem wskazana jest w leczeniu pacjentów z nawrotem 

miejscowym raka piersi niekwalifikującym się do leczenia operacyjnego lub z przerzutami, u których 

wystąpił nawrót po uzupełniającej lub neoadjuwantowej chemioterapii. Wcześniejsza chemioterapia 

powinna zawierać antracykliny, chyba że istnieją kliniczne przeciwwskazania do ich stosowania. [65, 

91] 

Dawkowanie i sposób podania 

Niedrobnokomórkowy rak płuca  

Monoterapia: zalecane jest podawanie gemcytabiny w dawce 1000 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym 
w ciągu 30 minut. Produkt podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa 

przerwa w leczeniu. Czterotygodniowy cykl leczenia jest następnie powtarzany. W zależności od 

indywidualnej tolerancji produktu przez pacjenta można rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym 

cyklu lub podczas trwania cyklu. [65, 91]  

Terapia skojarzona: zalecane jest podawanie gemcytabiny w dawce 1250 mg/m2 pc. we wlewie 

dożylnym w ciągu 30 minut w 1. i 8. dniu 21-dniowego cyklu leczenia. W zależności od indywidualnej 

tolerancji produktu przez pacjenta można rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas 
trwania cyklu. Cisplatynę w dawce 75 do 100 mg/m2 pc. podawano raz na 3 tygodnie. [65, 91] 
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Docetaksel w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem wskazany jest w leczeniu 

uzupełniającym u pacjentów z: 

• operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych, 

• operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych. [93–95] 

Leczenie uzupełniające u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów 
chłonnych powinno być ograniczone do pacjentów kwalifikujących się do otrzymania chemioterapii 

zgodnie z międzynarodowymi kryteriami dotyczącymi leczenia wczesnego raka piersi. [93–95] 

Docetaksel w skojarzeniu z doksorubicyną jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego 

raka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio leków 

cytotoksycznych w tym wskazaniu. [93–95] 

Docetaksel w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo 

zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanych cytotoksycznych 
produktów leczniczych. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny lub alkilujący produkt 

leczniczy. [93–95] 

Docetaksel w połączeniu z trastuzumabem wskazany jest w leczeniu raka piersi z przerzutami 

u pacjentów, u których guzy wykazują nadekspresję genu HER2 i którzy uprzednio nie otrzymywali 

chemioterapii w leczeniu przerzutów. [93–95] 

Docetaksel w skojarzeniu z kapecytabiną jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi 

miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej 

chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny. [93–95] 

Niedrobnokomórkowy rak płuca 

Docetaksel jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo 

zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii. [93–95] 

Docetaksel w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym 

niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, 

którzy nie otrzymywali poprzednio chemioterapii w tym wskazaniu. [93–95] 

Rak gruczołu krokowego 

Docetaksel w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów 

z hormononiezależnym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami. [93–95] 

Gruczolakorak żołądka 
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Postać farmaceutyczna 

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Liofilizowany proszek o barwie od białej, 

białawej do jasnożółtej lub zielono-żółtej. [68, 96, 97] 

Dostępny w fiolce po 100, 500 lub 1000 mg. [68, 96, 97] 

Wskazania do stosowania 

Złośliwy międzybłoniak opłucnej 

Pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyną jest przeznaczony do stosowania u nieleczonych wcześniej 
chemioterapią pacjentów z nieoperacyjnym złośliwym międzybłoniakiem opłucnej. [68, 96, 97] 

Niedrobnokomórkowy rak płuca 

Pemetreksed w skojarzeniu z cisplatyną wskazany jest, jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów 

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, 

o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. [68, 96, 97] 

Pemetreksed w monoterapii jest wskazany do stosowania, jako leczenie podtrzymujące u pacjentów 

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, 

o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa, u których nie nastąpiła progresja 
choroby bezpośrednio po zakończeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny. [68, 96, 97] 

Pemetreksed w monoterapii jest wskazany do stosowania, jako leczenie drugiego rzutu u pacjentów, 

z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, 

o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. [68, 96, 97] 

Dawkowanie i sposób podawania  

Pemetreksed można podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza wykwalifikowanego w zakresie 

stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej. [68, 96, 97] 

W przypadku pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca poddawanych wcześniej chemioterapii 
zalecana dawka pemetreksedu wynosi 500 mg/m2 pc. Pemetreksed należy podawać we wlewie 

dożylnym w ciągu 10 minut w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. [68, 96, 97] 

W celu ograniczenia częstości występowania i nasilenia odczynów skórnych, w dniu poprzedzającym 

podanie pemetreksedu, jak również w dniu podania leku i następnego dnia pacjent powinien otrzymać 

lek z grupy kortykosteroidów. Dawka kortykosteroidu powinna odpowiadać dawce 4 mg 

deksametazonu, podawanego doustnie dwa razy na dobę. [68, 96, 97] 
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Dawkowanie i sposób podania 

Niedrobnokomórkowy rak płuca 

Lek podawany w formie infuzji dożylnej: W monoterapii zwykle podaje się dawkę 25-30 mg/m2 pc., raz 
na tydzień. W chemioterapii wielolekowej schemat leczenia zależy od protokołu chemioterapii. Produkt 

leczniczy może być stosowany w zwykłej dawce (25-30 mg/m2 pc.), ale częstość podawania należy 

zmniejszyć, np. do podawania co trzy tygodnie w 1. 5. dniu lub w 1. lub 8. dniu, w zależności od 

schematu chemioterapii. [99] 

Lek podawany w formie kapsułek doustnych: W monoterapii trzy pierwsze podania zwykle w dawce 

60 mg/m2 powtarzane co tydzień; kolejne podania 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 terapii łączonej dawka 80 mg/m2 formy 

doustnej odpowiada 30 mg/m2 formy dożylnej, zaś 60 mg/m2 formy doustnej odpowiada 25 mg/m2 

formy dożylnej. Przeliczenie to należy przyjąć jako podstawę do tworzenia mieszanych sposobów 

dawkowania obejmujących formę doustną jak i dożylną zwiększających komfort pacjenta. [69] 

Przeciwwskazania 

Winorelbina jest przeciwwskazana: 

• u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka bądź 
którąkolwiek substancję pomocniczą, 

• w przypadku liczby granulocytów obojętnochłonnych <1500/mm3 lub ciężkie, trwające lub 

ostatnio przebyte zakażenie (w ciągu 2 tygodni), 

• u pacjentów z chorobami mającymi wpływ na absorpcję leku, 

• u pacjentów z chirurgiczną resekcją żołądka lub jelita cienkiego, 

• w przypadku liczby płytek krwi <100 000/mm3, 

• u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, niezwiązaną z procesem nowotworowym, 

• u pacjentów wymagających długoterminowej terapii tlenowej, 

• u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, 

• w przypadku ciąży, 

• w przypadku karmienia piersią należy przerwać podczas leczenia winorelbiną, 

• u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej antykoncepcji, 

• w przypadku jednoczesnego stosowania szczepionki przeciw żółtej gorączce. [69, 98, 99] 

Zdarzenia niepożądane 

Poniżej przedstawiono bardzo częste i częste zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem 

winorelbiny (Tabela 28). 
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8. DEFINIOWANIE PROBLEMU DECYZYJNEGO WRAZ 
Z UZASADNIENIEM 

8.1. Populacja docelowa 

• 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 oraz bez rearanżacji ALK. 

Wnioskowana populacja jest zgodna ze wskazaniem rejestracyjnym produktu leczniczego Keytruda.  

8.2. Interwencja 

• Pembrolizumab (PEMBR) w zarejestrowanej, stałej dawce 200 mg co 3 tygodnie. 

8.3. Komparatory 

• SoC (standard of care) – standardowa terapia obejmująca chemioterapię dwulekową 

zawierającą związek platyny (cisplatynę lub karboplatynę). 

Komparatorami w analizach oceny technologii medycznych powinny być przede wszystkim 

interwencje, które w praktyce klinicznej mogą zostać zastąpione przez pembrolizumab. Zgodnie 

z zaleceniem wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oceniana interwencja 
powinna zostać porównana z interwencją (lub interwencjami) spełniającą następujące cechy: 

najczęściej stosowana, najtańsza, najskuteczniejsza oraz zgodna ze standardami i wytycznymi 

postępowania klinicznego. Ponadto wytyczne AOTMiT wskazują, że komparatory powinny 

odpowiadać warunkom polskim. Powyższe kryteria spełnia standardowa chemioterapia zawierająca 

związki platyny (karboplatyna lub cisplatyna) w skojarzeniu z jednym z leków III generacji, 

tj. pemetreksedem (u chorych z niepłaskonabłonkowym NDRP), gemcytabiną, winorelbiną, 

docetakselem lub paklitakselem. Jest to opcja refundowana w Polsce i zalecana przez wszystkie 

wytyczne praktyki klinicznej, w tym polskie, w ramach I linii leczenia u pacjentów z zaawansowanym 
NDRP w dobrym stanie ogólnym, bez obecności mutacji EGFR lub rearanżacji ALK. Powyższy wybór 

komparatora potwierdza także przeprowadzona analiza aktualnej praktyki klinicznej w Polsce, która 

wskazała, że pacjenci z NDRP są najczęściej leczeni w ramach I linii standardową chemioterapią 

zawierającą związki platyny oraz winorelbinę (65%), pemetreksed (20%), gemcytabinę (12%) lub 

paklitaksel (3%). Rozpowszechnienie poszczególnych schematów w praktyce klinicznej różni się od 

częstości ich stosowania w ramach badania klinicznego. Największe rozbieżności dotyczą schematu 
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zawierającego pemetreksed, który był stosowany częściej w ramach badania klinicznego (68% vs 

21%) oraz terapii opartej na winorelbinie, podawanej wyłącznie w warunkach rzeczywistej praktyki 

klinicznej. Na podstawie wstępnej analizy doniesień naukowych ustalono, że skuteczność 

pemetreksedu dodanego do platyny jest co najmniej równa (a być może nieznacznie wyższa) niż 

innych schematów stosowanych w I linii raka płuc, a zatem wyniki uzyskane w grupie kontrolnej 

badania RCT można traktować jako reprezentatywne dla terapii standardowej stosowanej w praktyce 

klinicznej w Polsce, a założenie to ma charakter konserwatywny (faworyzuje grupę kontrolną).  

Pozostałymi lekami zalecanymi przez niektóre wytyczne są bewacyzumab dodany do ww. 

chemioterapii dwulekowej oraz nab-paklitaksel skojarzony z karboplatyną. Te leki nie są jednak 

aktualnie refundowane w Polsce w analizowanym wskazaniu, przez co nie stanowią komparatora dla 

pembrolizumabu. 

8.4. Punkty końcowe 

• przeżycie całkowite (OS) 

• przeżycie wolne od progresji (PFS) 

• odpowiedź na leczenie 

• jakość życia 

• toksyczność terapii 

8.5. Metodyka badań  

• randomizowane badania kliniczne (RCT), niezależnie od obecności zaślepienia 

• nierandomizowane badania kliniczne 

• badania obserwacyjne 

• rejestry pacjentów 

• przeglądy systematyczne (dla interwencji) 
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9. ZAKRES ANALIZ OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ 

9.1. Analiza kliniczna 

Analiza kliniczna poprzedzona będzie systematycznym przeszukaniem źródeł informacji medycznej 

(przegląd systematyczny), do których należą internetowe bazy abstraktów medycznych (MEDLINE, 

EMBASE, CENTRAL), strony internetowe towarzystw naukowych oraz inne źródła wymienione 

w wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

Celem analizy klinicznej będzie ocena skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu w populacji 

z uprzednio nieleczonym NDRP z ekspresją PD-L1 w przynajmniej 50% komórek nowotworu oraz 
porównanie go ze wskazanymi komparatorami. Analiza bezpieczeństwa dla ocenianych terapii będzie 

oparta o odnalezione badania, a także zostanie uzupełniona o alerty i komunikaty ze stron EMA, FDA, 

MHRA i URPL. 

Wstępna analiza kliniczna wykazała, że możliwe będzie bezpośrednie porównanie pembrolizumabu 

z terapią standardową obejmującą schematy dwulekowe zawierające związki platyny oraz leki III 

generacji w oparciu o jedno badanie randomizowane (KEYNOTE-024). W oparciu o przeprowadzoną 

wstępną analizę kliniczną można uznać, że terapie dwulekowe stosowane w grupie kontrolnej 

w badaniu KENYNOTE–024 są odpowiednim przedstawicielem komparatora dla pembrolizumabu 
(SoC).  

9.2. Analiza ekonomiczna 

Analiza ekonomiczna zostanie oparta o wyniki przeprowadzonej analizy efektywności klinicznej. 
Analiza ekonomiczna zostanie przeprowadzona w formie analizy kosztów-użyteczności, chyba że 

wyniki analizy klinicznej wskażą na brak różnic w efektywności analizowanych interwencji – w takim 

przypadku przeprowadzona zostanie analiza minimalizacji kosztów. W analizie kosztów-użyteczności 

wyznaczone zostaną koszty zyskanych lat życia skorygowanych jakością.  

Analiza przeprowadzona zostanie przez dostosowanie do warunków polskich, dostarczonego przez 
podmiot odpowiedzialny, modelu ekonomicznego Cost Effectiveness  Model of Pembrolizumab in 1st 

Line PD-L1 Strong Positive Metastatic NSCLC. Dostosowanie obejmie w szczególności efekty 

zdrowotne, dane kosztowe oraz wartości użyteczności stanów zdrowia.  

Biorąc pod uwagę czas przeżycia pacjentów z NDRP, modelowanie przeprowadzone zostanie przy 

uwzględnieniu dożywotniego horyzontu czasowego. Analiza przeprowadzona zostanie przy 

uwzględnieniu perspektywy płatnika publicznego oraz łącznej perspektywy płatnika i pacjentów przy 

uwzględnieniu współpłacenia za leki. 
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9.3. Analiza wpływu na system ochrony zdrowia 

Analiza wpływu na budżet przeprowadzona zostanie w populacji docelowej pacjentów zgodnej 

z populacją docelową uwzględnioną w analizie klinicznej i analizie ekonomicznej. Analiza 
przeprowadzona zostanie z perspektywy płatnika publicznego oraz z łącznej perspektywy płatnika 

publicznego i pacjentów przy uwzględnieniu współpłacenia za leki. Horyzont czasowy analizy obejmie 

minimum dwa lata.  

Liczebność populacji docelowej oszacowana będzie przy uwzględnieniu danych epidemiologicznych. 

W pierwszej kolejności poszukiwane będą dane polskie, zaś w przypadku ich braku poszukiwane 

będą dane zagraniczne. Wyniki analizy przedstawione zostaną w postaci wydatków całkowitych 

ponoszonych w populacji docelowej w scenariuszu istniejącym , zakładającym brak finansowania 
pembrolizumabu ze środków publicznych, oraz w scenariuszu nowym, w którym założone zostanie 

finansowanie pembrolizumabu w pierwszej linii terapii NDRP u pacjentów z populacji docelowej. 

W analizie wyznaczone zostaną wydatki inkrementalne, stanowiące różnicę między wydatkami 

w scenariuszu nowym a scenariuszu istniejącym, oznaczające wysokość dodatkowych nakładów lub 

oszczędności, jakie zostaną wygenerowane poprzez finansowanie pembrolizumabu ze środków 

publicznych w analizowanej populacji docelowej. 
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