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Комплексно лечение от първа линия на метастатичен
НДРБД

• През 2018 г. ракът на белия дроб е най-разпространеният рак в световен мащаб с приблизително 2 милиона 

нови случая (съставляващи 11,6% от всички видове рак). Изчислено е, че ракът на белия дроб причинява почти 

1,8 милиона смъртни случая (18,4% от всички смъртни случаи от рак), което го прави най-често срещания рак, 

водещ до смърт в целия свят през 2018 г.1

• Приблизително 85% до 90% от случаите на рак на белия дроб са НДРБД.2

• Настоящите решения за лечение от първа линия на мНДРБД са въз основа на данни за туморната хистология, 

наличие на генетични изменения, като сенсибилизиращи мутации на EGFR и транслокации на ALK, и ниво на 

експресия на PD-L1.2,3

• При пациенти с мНДРБД, наличните възможности за лечение от първа линия включват терапевтични схеми, 

съдържащи Pembrolizumab.3,4

– Pemrolizumab като монотерапия е показана за лечение за пациентнти с метастатичен НДРБД, чиито 

тумори експресират PD-L1 (TPS ≥50%) без EGFR или ALK положителни туморни мутации .4

– Pembrolizumab в комбинация с пеметрексед и химиотерапия с платина е показана за лечение на 

пациенти с несквамозен мНДРБД, със или без PD-L1 експресия и чиито тумори нямат EGFR или ALK 

положителни мутации.4

"National Coprehensive Cancer Network (NCCN)„ не дава каквито и да било гаранции по отношение на тяхното съдържание, употреба или приложение и отказва всякаква отговорност за тяхното прилагане или употреба по какъвто и 

да е начин.

ALK = анапластична лимфомакиназа; EGFR = рецептор на епидермалния растежен фактор; mNSCLC = метастатичен NSCLC; NSCLC = недре бноклетъчен рак на белия дроб; PD-L1 = лиганд на програмирана клетъчна смърт 1; TPS 

пропорционален скор на туморa

1. GLOBOCAN 2018: Cancer fact sheet: Lung cancer. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx?cancer=lung. Accessed 14 July 2020. 2. Novello S et al. Ann Oncol. 2016;27(suppl 5):v1–v27. 3. Referenced with permission from the

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Non–Small Cell Lung Cancer V.3.2020. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2020. All rights reserved. Accessed 12 February 2020. To view the most recent and

complete version of the guideline, go online to NCCN.org.                4. Keytruda SPC 07/2-
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Обосновка за комбиниране на химиотерапия 
с имунотерапия

• Комбинирането на терапии с различни 

механизми на действие може да увеличи 

потенциалната им ефикасност срещу 

туморните клетки.1

• Доказано е, че някои химиотерапии имат 

имуногенни ефекти2–7 и могат да 

взаимодействат с имунотерапия, за да 

засилят ефекта на „убиване“ на тумора и 

на двете лекарствени средства.1,8

APM = механизъм за обработка на антиген; MHC = основен хистосъвместим комплекс; MDSC = супресорна клетка с миелоиден произход; TAA = тумор-асоцииран антиген; Treg = регулаторна Т клетка.

1. Emens LA, Middleton G. Cancer Immunol Res. 2015;3(5):436–443. 2. Hodge JW et al. Semin Oncol. 2012;39:323–339. 3. Gelbard A et al. Clin Cancer Res. 2006;12(6):1897–1905.  4. Tanaka H et al. Cancer Res. 2009;69(17): 6978–6986. 5. 

McDonnell AM et al. Eur J Immunol. 2015;45(1):49–59. 6. Lesterhuis WJ et al. J Clin Invest. 2011;121(8):3100–3108. 7. Leao IC et al. Clin Transl Sci. 2011;1(3):228–239. 8. Kersten K et al. Front Immunol. 2015;6(516):1–15.
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KEYNOTE-189: Pembrolizumab+ платина/пеметрексед
спрямо платина/пеметрексед

• Многоцентрово, рандомизирано, активно-контролирано, двойно-сляпо изпитване, фаза 3 при 

пациенти с несквамозен мНДРБД, независимо от туморната експресия на PD-L1.1,2

a Всички пациенти са получили 4 цикъла от избрания от изследователя интравенозно прилаган цисплатин 75 mg/m2 или AUC на карбоплатин 5 mg/mL/min + пеметрексед 500 mg/m 2, всички прилагани интравенозно Q3W, последвано 

от пеметрексед 500 mg/m2 Q3W . b KEYTRUDA се прилага Q3W за общо 35 цикъла с поддържаща терапия с пеметрексед. c Пациентите в групата на плацебо-пеметрексед-платина, които имат прогресия на заболяването, потвърдена 

от BICR, имат право да преминат към монотерапия с KEYTRUDA. 

ALK = анапластична лимфомакиназа; AUC = площ под кривата; BICR = заслепен независим централен преглед; DOR = продължителност на отговора; ECOG PS = функционален статус по Източна кооперативна онкологична група; 

EGFR = рецептор на епидермалния растежен фактор; mNSCLC = метастатичен NSCLC; NSCLC = недребноклетъчен рак на белия дроб; ORR = честота на обективен отговор; ОS = обща преживяемост; PD = прогресиращо 

заболяване; PD-L1 = лиганд 1 на програмирана клетъчна смърт; PFS = преживяемост без прогресия; Q3W = на всеки 3 седмици; R = ран домизирани; RECIST = Критерии за оценка на отговора при солидни тумори; TPS = скала за 

пропорцията на тумора

1. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092. 2. Keytruda SPC 07/20

• Критерии за първична ефикасност: OS и PFS (оценени от BICR според RECIST 1.1).1,2

• Критерии за вторична ефикасност: ORR и DOR (оценени от BICR според RECIST 1.1).1,2

Основни включващи 

критерии за пациентите

 Метастатичен 

несквамозен НДРБД

 Без предходно системно 

лечение на метастатична

болест

 Без EGFR или ALK 

положителни мутации

 ECOG PS 0 или 1

Pembrolizumab 200 mg Q3W + 

пеметрексед 500 mg/m2 и цисплатин 75 mg/m2

ИЛИ карбоплатин AUC 5 mg/mL/min 

Q3W за 4 цикълаa

n=410

Пеметрексед 500 mg/m2 и цисплатин 75 mg/m 2

ИЛИ карбоплатин AUC 5 mg/mL/min 

Q3W за 4 цикълаa

n=206

R 2:1

N=616

Стратифицирано по:

• PD-L1 експресия (TPS ≥1% 

спр. <1%)

• Платина (цисплатин спр. 

карбоплатин)

• Тютюнопушене (никога спр. 

бивш/настоящ)

Pembrolizumab 200 mg

Q3Wc

PD

Неприемлива токсичност

Лечението продължава до 

прогресия на заболяването, 

неприемлива токсичност 

или до 24 месеца

Pembrolizumab

200 mg Q3W +

пеметрексед 500 

mg/m2

Q3Wb

Пеметрексед 

500 mg/m2

Q3W



Изходни характеристики на пациентите1

a Налице е била значителна разлика между групите в дела на мъжете (P = 0,04). Не е имало значителни разлики в каквито и да било други характеристики на изходните стойности между групите на двустранно алф а ниво 0,05. b

ECOG PS оценките варират от 0 до 5, като 0 показва липса на симптоми, а по -високите резултати показват по-голяма инвалидност. Данни относно статуса по ECOG липсват за 2-ма пациенти (0,5%) в групата на KEYTRUDA с 

пеметрексед + платина и 1 пациент (0,5%) в групата на плацебо с пеметрексед + платина.

ECOG PS = функционален статус според Източната кооперативна онкологична група

1. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092.

Характеристики на пациентите

n (%)

Pembrolizumab + платина/пеметрексед 

(n=410)

Платина/пеметрексед

(n = 206)

Средната възраст, години (диапазон) 65,0 (34,0–84,0) 63,5 (34,0–84,0)

<65 години 197 (48,0) 115 (55,8)

Мъжеa 254 (62,0) 109 (52,9)

Регион на включване

Европа 243 (59,3) 131 (63,6)

Северна Америка 111 (27,1) 46 (22,3)

Източна Азия 4 (1,0) 6 (2,9)

Друг регион 52 (12,7) 23 (11,2)

ECOG PSb

0 186 (45,4) 80 (38,8)

1 221 (53,9) 125 (60,7)

2 1 (0,2) 0

Статус на тютюнопушене

Настоящи или бивши 362 (88,3) 181 (87,9)

Никога 48 (11,7) 25 (12,1)



Характеристики на пациентите

n (%)

Pembrolizumab + платина/пеметрексед 

(n=410)

Платина/пеметрексед

(n = 206)

Хистологични характеристики

Аденокарцином 394 (96,1) 198 (96,1)

НДРБД неопределен по друг начин 10 (2,4) 4 (1,9)

Другоa 6 (1,5) 4 (1,9)

Мозъчни метастази 73 (17,8) 35 (17,0)

PD-L1 TPSb

<1% 127 (31,0) 63 (30,6)

≥1% 260 (63,4) 128 (62,1)

1% до 49% 128 (31,2) 58 (28,2)

≥50% 132 (32,2) 70 (34,0)

Не може да се оцениc 23 (5,6) 15 (7,3)

Предишна терапия за неметастатична болест

Торакална лъчетерапия 28 (6,8) 20 (9,7)

Неоадювантна терапия 5 (1,2) 6 (2,9)

Адювантна терапия 25 (6,1) 14 (6,8)

Изходни характеристики на пациентите (продължение) 1

a Други хистологични характеристики включват едроклетъчен карцином (5 пациенти в групата на KEYTRUDA с пеметрексед + платина и 2 в групата на плацебо с пеметрексед + платина), аденосквамозни тумори (2 пациенти в 

групата на плацебо с пеметрексед + платина) и други несквамозни тумори (1 пациент в групата на KEYTRUDA с пеметрексед + платина). b PD-L1 TPS се дефинира като процент на туморни клетки с мембранна експресия на PD -L1. c

Експресията на PD-L1 не може да бъде оценена, тъй като пробите имат недостатъчен брой туморни клетки или няма туморни клетки. За целите на стратификацията пациентите с експресия на PD -L1 , които не могат да бъдат 

оценени, са включени в подгрупата с TPS под 1%; тези пациенти са изключени от анализите на ефикасността според PD -L1 TPS.

NSCLC = недребноклетъчен рак на белия дроб; PD-L1 = лиганд 1 на програмирана клетъчна смърт; TPS = скала за пропорцията на тумора

1. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092.



44%
Намаляване на риска от 

смърт с KEYTRUDA + 

платина/пеметрексед1

53,9% 
честота на кросоувър1,a

HRb=0,56 (95% CI, 0,45–0,70)

Удвоена медиана на общата преживяемост при лечение 
с Pembrolizumab спрямо това с химиотерапия

a При прекратяване на събирането на данни медианата на времето за проследяване е била 23,1 месеца .1 53,9% от пациентите в групата на платина/пеметрексед са преминали в друга група, за да получат монотерапия с 

KEYTRUDA или извън проучването последваща анти-PD-1/PD-L1 терапия.1 bВъз основа на стратифицирания модел на пропорционални рискове на Кокс CI = доверителен интервал; HR = коефициент на риск; mo= месец; n = число;

ОS = обща преживяемост.

1. Gadgeel S et al. J Clin Oncol. 2020;38(14):1505–1517. 

Оценка по Kaплaн-Mайер за OS1, a

Пациенти в риск

Pembrolizumab + 

платина/пеметрексед
410 346 283 234 79 2

Платина/пеметрексед 206 149 99 72 26 0

30%

Група в изпитването Събития 

n (%)

Медиана —

mo

(95% CI)

Пембролизумаб + 

платина/пеметрексед
213 (52)

22,0 

(19,5–25,2)

Платина/пеметрексед 144 (70)
10,7 

(8,7–13,6)
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OS с Pembrolizumab + платина/пеметрексед  
спрямо само с платина/пеметрексед самостоятелно (първоначален анализ 
на основните подгрупи)

аАнализите на подгрупите в изброените категории са предварително уточнени. b Ефектът на нивата на експресия на PD-L1 върху OS е проучвателен краен показател. CI = доверителен интервал; ECOG = Източна кооперативна 

онкологична група; OS = обща преживяемост; PD-L1 = лиганд 1 на програмирана клетъчна смърт. 1. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092. 

Подгрупа Бр. събития/Бр. пациенти Коефициент на риск за смърт (95% CI)1, a

Общо 235/616 0,49 (0,38–0,64)

Възраст

<65 години 133/312 0,43 (0,31–0,61)

≥65 години 102/304 0,64 (0,43–0,95)

Пол

Мъже 143/363 0,70 (0,50–0,99)

Жени 92/253 0,29 (0,19–0,44)

Индекс на функционалния статус 

по ECOG

0 74/266 0,44 (0,28–0,71)

1 159/346 0,53 (0,39–0,73)

Статус на тютюнопушене

Настоящи или бивши 211/543 0,54 (0,41–0,71)

Никога 24/73 0,23 (0,10–0,54)

Мозъчни метастази на изходното 

ниво

Да 51/108 0,36 (0,20–0,62)

Не 184/508 0,53 (0,39–0,71)

Експресия  на PD-L1b

<1% 84/190 0,59 (0,38–0,92)

≥1% 135/388 0,47 (0,34–0,66)

1% до 49% 65/186 0,55 (0,34–0,90)

≥50% 70/202 0,42 (0,26–0,68)

Лекарство на основата на платина

Карбоплатин 176/445 0,52 (0,39–0,71)

Цисплатин 59/171 0,41 (0,24–0,69)

В полза на KEYTRUDA + платина/пеметрексед В полза на Платина/пеметрексед
1,00,1



49% редукция на риска от смърт в групата на нон-
експресорите*

1.Rodriguez Abreu KN189 ASCO 2020 poster presented

*еxploratory analyses



TPS <1%

Еvents HR (95% CI)

Pembro + CТ 38.6% 0.59 (0.38–0.92)

P=0.0095a
Placebo + CT 55.6%

No. at risk

0 3 6 9 12 2115 18

127 113 104 79 42 20 6 0

63 54 45 32 21 6 1 0

Median (95% CI)

15.2 м (12.3–NE)

12.0 м (7.0-NE)

61.7%

52.2%

Time, months

Gandhi L et al. Presented at AACR Annual Meeting 2018. April 14–18, 2018; Chicago, IL Gadgeel et al., ASCO 2019; abstract 9013.

РЕДУКЦИЯ НА РИСКА ОТ СМЪРТ С 

41% ПРИ ТPS<1% ГРУПАТАa*

РЕДУКЦИЯ НА РИСКА ОТ СМЪРТ 

С 48% ПРИ ТPS<1% ГРУПАТА*

Първичен анализ – 12м Междинен анализ – 23м

РЕДУКЦИЯ НА РИСКА ОТ СМЪРТ 

С 48% ПРИ ТPS<1% ГРУПАТА*

Финален анализ – 31м

Data from KN189 exploratory analyses

Rodriguez Abreu KN189 ASCO 2020 poster presented



OS: Редукция на риска от смърт с 38% при групата с 
чернодробни метастази*

Data cutoff date: September 21, 2018.

Events, n (%) HR (95% CI)

Pembro/Pem/Plat 43 (65.2) 0.62 

(0.39–0.98)Placebo/Pem/Plat 41 (83.7)

С чернодробни метастази Без чернодробни метастази

Events, n (%) HR (95% CI)

Pembro/Pem/Plat 170 (49.4) 0.58 

(0.45–0.74)Placebo/Pem/Plat 103 (65.6)
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Gadgeel Updated analyses of KN189 JCO March 2020

*exploratory analyses
Shirish Gadgeel, MB,



ТРАЙНА ПОЛЗА за PFS при лечение с Pembrolizumab + 
платина/пеметрексед спрямо само с платина/пеметрексед

a Въз основа на стратифицирания модел на пропорционални рискове на Кокс. CI = доверителен интервал; HR = коефициент на риск; mo = месец; n = число;

PFS = преживяемост без прогресия. 

1. Gadgeel S et al. J Clin Oncol. 2020;38(14):1505–1517.

Група в изпитването Събития 

n (%)

Медиана —

mo

(95% CI)

Pembrolizumab + 

платина/пеметрексед
304 (74)

9 

(8,1–9,9)

Платина/пеметрексед 190 (92)
4,9 

(4,7–5,5)

HR a = 0,48 (95% CI, 0,40–0,58)
Оценки по Kaплан-Mайер за PFS1

П
р

е
ж

и
в

я
е
м

о
с
т
 б

е
з
 п

р
о

гр
е
с
и

я
,%

Пациенти в риск

Пембролизумаб + 

платина/пеметрексед
410 266 149 91 28 1

Платина/пеметрексед 206 81 31 8 1 0

52%
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Увеличена над два пъти ORR при лечение с KEYTRUDA + 
платина/пеметрексед спрямо само с платина/пеметрексед1

• Медианата на продължителност на отговора е1:

• 12,4 месеца (диапазон, 1,1+ до 29,0+ месеца) в групата на KEYTRUDA + платина/пеметрексед. 

• 7,1 месеца (диапазон, 2,4 до 22,0+ месеца) в групата на платина/пеметрексед.

• % с продължителност ≥12 месецаb:  52% спрямо 27%1

a Въз основа на пациенти с най-добър общ отговор като потвърден пълен или частичен отговор. b Въз основа на оценката по Каплан-Майер.  

CI = доверителен интервал; CR = пълен отговор; ORR = честота на обективен отговор; PD-L1 = лиганд 1 на програмирана клетъчна смърт; PR = частичен отговор.

1. Gadgeel S et al. J Clin Oncol. 2020;38(14):1505–1517.
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48%
(95% CI, 43–53)

19%
(95% CI, 14–26)

1% CR

47%  PR
0,5% CR

19%  PR



Резултати, съобщавани от пациенти с KEYTRUDA + 
платина/пеметрексед спрямо платина/пеметрексед 
(първоначален експлораторен анализ)

• Експлораторните анализи на пациенти, получаващи комбинирана 

терапия с Pembrolizumab, показват стабилно EORTC QLQ-C30  

здравословно състояние/QOL на 12-та седмица и 21-та седмица 

спрямо спад при пациенти, получаващи платина/пеметрексед.1

• Налице е била тенденция към удължено време до влошаване на 

крайната точка на кашлица, задух или болки в гърдите при EORTC 

QLQ-LC13/QLQ-C30, наблюдавана при пациенти, получаващи 

комбинирана терапия с Pembrolizumab.1

EORTC QLQ = Въпросник за качество на живота на Европейска организация за изследване и лечение на рак; QOL = качество на живот.

1. Keytruda SPC 07/2020



Консистентен профил на безопасност

1. Gadgeel S et al. J Clin Oncol. 2020;38(14):1505–1517

2. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092

Pembrolizumab + 

платина/пеметрексе

д

(n=405),%

Платина/пемет

рексед (n = 

202),%

Всяко нежелано 

събитие
99,8 99,0

Степен ≥3 67,2 65,8

Довело до 

прекратяване на 

цялото лечениеa

13,8 7,9

Довело до смъртb 6,7 5,9

Прекратяване на 

KEYTRUDA или 

химиотерапия 

20,2 10,4

Имуносвързани

нежелани събития
22,7 11,9

Степен ≥3 8,9 4,5

Pembrolizumab + 

платина/пеметрексед

(n=405),%

Платина/пеметр

ексед

(n = 202),%

Всяко нежелано 

събитие
99,8 99,0

Степен ≥3 71,9 66,8

Довело до 

прекратяване на 

дадено лечение

33,6 16,3

Довело до смърта 7,2 6,9

Имунносвързани

нежелани събитияb 26,4 12,9

Степен ≥3 10,9 4,5

Данни от първоначалния анализ Данни от aктуализиран анализ



Консистентен профил на безопасност

1. Gadgeel S et al. J Clin Oncol. 2020;38(14):1505–1517

2. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092

Данни от първоначалния анализ Данни от актуализирания анализ



Обобщение

• Pembrolizumab PD-1 инхибитор в комбинация с платина/пеметрексед демонстрира по-добра OS и PFS

спр. платина/пеметрексед при лечение от първа линия на подходящи пациенти с метастатичен 

несквамозен НДРБД, независимо от експресията на PD-L1.1,2

• При първоначалния анализ (медиана на 10,5-месечно проследяване):

– Pembrolizumab + платина/пеметрексед показвапо-добра OS и PFS спр. платина/пеметрексед

самостоятелно.1,2

– Pembrolizumab+ платина/пеметрексед има над двойно по-голяма ORR спрямо 

платина/пеметрексед самостоятелно.1,2

• При актуализиран анализ (средно 23,1-месечно проследяване):

– Медианата на OS и ORR е двойно по-голяма, а рискът от прогресия или смърт е намален 

наполовина с Pembrolizumb + платина/пеметрексед спрямо платина/пеметрексед самостоятелно.3

• Профилът на безопасност на Pembrolizumab в актуализирания анализ е съпоставим с първоначалния 

анализ (медиана на 10,5-месечно проследяване).3,2

• Резултатите от KEYNOTE-189 поддържат Pembrolizumab + платина/пеметрексед като опция за лечение от 

първа линия за пациенти с метастатичен несквамозен NSCLC.1,2

NSCLC = недребноклетъчен рак на белия дроб; ORR = честота на обективен отговор; ОS = обща преживяемост; PD-1 = рецептор 1 на програмирана смърт; PD-L1 = лиганд 1 на програмирана клетъчна 

смърт       

PFS = преживяемост без прогресия.

1. Keytruda SPC 07/20 2. Gandhi L et al. N Engl J Med. 2018;378(22):2078–2092. 3. Gadgeel S et al. J Clin Oncol. 2020;38(14):1505–1517. 



Keynote 407



KEYNOTE-407: Pembrolizumab с Carboplatin и
Paclitaxel/Nab-Paclitaxel спрямо Placebo с Carboplatin 
и Paclitaxel/Nab-Paclitaxel

• Рандомизирано, двойно-сляпо, многоцентрово, плацебо-контролирано проучване , 

фаза 31

• Първична крайна цел : OS и PFS (оценена чрез BICR по RECIST v1.1)1

• Вторична крайна цел : ORR, DOR (оценена чрез BICR по RECIST v1.1) и безопасност1

Включващи критерии

• Сквамозен мНДРБД

• Без предходно системно 
лечение за метастатична
болест

• Всяка степен на PD-L1 
експресия

Pembrolizumab K 200 mg Q3W
+

carboplatin AUC 6 mg/mL/min и 
paclitaxel 200 mg/m2 Q3W за 4 
цикъла ИЛИ nab-paclitaxel 100 

mg/m2  Q1W за 4 цикъла
n=278

Placebo 
+

carboplatin AUC 6 mg/mL/min and 
paclitaxel 200 mg/m2 Q3W for 4 

cycles OR nab-paclitaxel 100 mg/m2  

Q1W for 4 cycles
n=281

Pembrolizumab 200 mg Q3W 
за до 24 месецаa

R 1:1
N=559

Стратифицирани:
• PD-L1 експресия

(TPS ≥1% vs <1%)
• Избор на таксан

(paclitaxel с/мо
nab-paclitaxel)

• Географски 
регион (източна 
с/мо д-ви извън 
Азия )

Placebo Q3W
up to 24 monthsa

По преценка
Pembrolizumab 200 mg Q3W

PD

aUntil RECIST v1.1-defined progression of disease as determined by BICR, unacceptable toxicity, or a maximum of 24 months. 

The median duration of follow-up (defined as the time from randomization to death or the date of data cutoff for those who were alive) was 7.8 months (range, 0.1 to 19.1).

AUC = area under the curve; BICR = blinded independent central review; DOR = duration of response; NSCLC = non–small cell lung cancer; ORR = objective response rate; OS = overall survival; PD = progressive disease; PD-L1 = programmed death ligand 1; PFS = 
progression-free survival; Q1W = every week; Q3W = every 3 weeks; R = randomized; RECIST = Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; TPS = tumor proportion score.

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.



Изходни характеристики на пациентите1,a

aPatients in the pembrolizumab-combination group received pembrolizumab, carboplatin, and either paclitaxel or nanoparticle albumin -bound (nab)–paclitaxel. Patients in the placebo-combination group received 

placebo, carboplatin, and either paclitaxel or nab-paclitaxel. There were no significant differences between groups at a two-sided alpha level of 0.05. bECOG PS scores range from 0 to 5, with 0 indicating no symptoms 

and higher scores indicating greater disability. cPatients whose tumors were of a mixed histologic subtype were eligible for enrollment if there was a squamous component in the specime n.

ECOG PS = Eastern Cooperative Oncology Group performance status. 

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.

Пациентски характеристики

N (%)

Pembrolizumab 

комбинация

(N=278)

Placebo комбинация

(N=281)

Средна възраст, години (диапазон) 65 (29–87) 65 (36–88)

<65 години 127 (45.7) 127 (45.2)

Mъже 220 (79.1) 235 (83.6)

Географски регион

Източна Азия 54 (19.4) 52 (18.5)

Останалата част от света 224 (80.6) 229 (81.5)

ECOG статусb

0 73 (26.3) 90 (32.0)

1 205 (73.7) 191 (68.0)

Тютюнопушене

Настоящ/бивш 256 (92.1) 262 (93.2)

Никога 22 (7.9) 19 (6.8)

Хистологична характеристика

Сквамозен 272 (97.8) 274 (97.5)

Aденосквамозенc 6 (2.2) 7 (2.5)



Изходни характеристики на пациентите1,a

aPatients in the pembrolizumab-combination group received pembrolizumab, carboplatin, and either paclitaxel or nanoparticle albumin -bound (nab)–paclitaxel. Patients in the placebo-combination group received 

placebo, carboplatin, and either paclitaxel or nab-paclitaxel. There were no significant differences between groups at a two-sided alpha level of 0.05. bThe PD-L1 TPS was defined as the percentage of tumor cells with 

membranous PD-L1 expression. cPD-L1 expression could not be evaluated because specimens had an inadequate number of tumor cells or no tumor cells. For stratif ication purposes, patients with PD-L1 expression that 

could not be evaluated were included in the subgroup of patients with a PD-L1 tumor proportion score of less than 1%; these patients were excluded from analyses of efficacy according to the PD-L1 TPS.

PD-L1 = programmed death ligand 1; TPS = tumor proportion score. 

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.

Пациентски характеристики

N (%)

Pembrolizumab 

комбинация

(N=278)

Placebo комбинация

(N=281)

Мозъчни метастази 20 (7.2) 24 (8.5)

PD-L1 TPSb

<1% 95 (34.2) 99 (35.2)

≥1% 176 (63.3) 177 (63.0)

1% to 49% 103 (37.1) 104 (37.0)

≥50% 73 (26.3) 73 (26.0)

Не могат да бъдат оценениc 7 (2.5) 5 (1.8)

Предишно лечение за неметастатична болест

Tоракална радиотерапия 17 (6.1) 22 (7.8)

Неоадювантна или адювантна терапия 5 (1.8) 8 (2.8)



3 6 9 12 15 18 210
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KEYTRUDA комбо

Placebo комбо

Оценка поKaplan-Meier Estimates за OS1

HR=0.64a  (95% CI, 0.49–0.85); P<0.001b

Пациенти в риск
KEYTRUDA combination

Placebo combination

48%

65

%

aBased on the stratified Cox proportional hazard model. bBased on stratified log-rank test.

CI = confidence interval; HR = hazard ratio; OS = overall survival; NR = not reached

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.

Meдиана на OS (95% CI)

15.9 м

(13.2-NR)

Медиана на OS (95% CI)

11.3м

(9.5-14.8)

Сигнификантно по-добри данни за OS с Pembrolizumab 
комбинираната терапия



Сигнификантно по-добри данни за OS с Pembrolizumab 
комбинираната терапия
(данни от финален анализ на KN407)

17,1 месеца медиана на OS



Консистентни резултати за всички PD-L1 подгрупи, 
включително и при нон - експресорите
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KEYTRUDA комбо

Placebo комбо

278 223 142 57 23 5 0
281 190 90 26 12 4 0

aBased on the stratified Cox proportional hazard model. bBased on stratified log-rank test.

CI = confidence interval; HR = hazard ratio; PFS = progression-free survival. 

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.

Пациенти в риск
KEYTRUDA combination

Placebo combination

Оценка по Kaplan-Meier за PFS1

HR=0.56a  (95% CI, 0.45–0.70); P<0.001b

Медиана на PFS (95% CI)

6.4 м
(6.2-8.3)

Mедиана на PFS (95% CI)

4.8м
(4.3-5.7)

Сигнификантно по-добри данни за PFS с
Pembrolizumab комбинираната терапия



Сигнификантно по-добри данни за PFS с Pembrolizumab 
комбинираната терапия
(финален анализ на KN407)

8 месеца медиана на PFS
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Сигнификантно по-добри данни за ORR с
Pembrolizumab комбинираната терапия

Средната продължителност на отговора е била 7.7 месеца (диапазон, 1.1+ до 14.7+ месеци) в групата с Pembrolizumab 

комбо спрямо 4.8 месеца (диапазон, 1.3+ до 15.8+ месеци) в групата с placebo комбо.1

aThe first interim analysis included the first 204 patients enrolled and was based on a data cutoff date of October 27, 2017, a statistically significant difference was observed; ORR was 
58% (95% CI, 48–68) and 35% (95% CI, 26–45) for placebo, P<0.001.2

CI = confidence interval; ORR = objective response rate. 

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.
2. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non–small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2018;379:2040-51. Supplementary Appendix.



Консистентно продължителен отговор 
(данни от финален анализ на KN407)
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Обобщение на данните за безопасност 
в KEYNOTE-407

• Нежеланите събития от всяка степен, независимо от предписания терапевтичен режим от 
изследователя, са наблюдавани при 98.2% от пациентите в групата с Pembro комбо и 97.9% от 
пациентите в тази с placebo комбо.1

• Нежеланите събития от степен 3 или по-висока са наблюдавани при 69.8% от пациентите в групата с 
Pembro комбо спрямо 68.2% от пациентите с placebo комбо.1

– Събития, довели до прекратяване на някои от приеманите медикаменти:
23.4% и 11.8%, съответно

– Събития, довели до прекратяване на всички от приеманите медикаменти : 
13.3% и 6.4%, съответно

• Нежелани събития са довели до смърт при 23 пациенти (8.3%) в групата с Pembro комбо и при 18 (6.4%) 
пациенти в групата с placebo комбо.1,a

aThe adverse events leading to death in the KEYTRUDA combination group were respiratory failure and sepsis in 3 patients each, cardiac arrest and pulmonary hemorrhage in 2 patients each, and cardiac failure, 
circulatory collapse, hepatic failure, intestinal perforation, lung abscess, necrotizing fasciitis, pneumonia, pneumonitis, and pulmonary sepsis in 1 patient each; 4 of the deaths in this group had an unspecified cause. The 
adverse events leading to death in the placebo combination group were septic shock in 3 patients, cardiorespiratory arrest in 2 patients, and acute kidney injury, cardiac arrest, hemothorax, multiple organ dysfunction 
syndrome, pleural effusion, pneumonia, pneumonitis, pulmonary hemorrhage, pulmonary mycosis, and sepsis in 1 patient each; 3 of the deaths in this group had an unspecified cause.

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.



Имуносвързани нежелани лекарствени реакции в 
KEYNOTE-4071

aData include 1 patient (0.4%) in each trial group who had grade 5 pneumonitis.

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.
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Нежелани събития от всяка причина,  наблюдавани при ≥15% 
в така-лекуваната популация в KEYNOTE-4071,a
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aListed are all adverse events that occurred during the trial period or within the 30 days thereafter (within 90 days for serious events), regardless of attribution to any trial 
regimen by an investigator. Adverse events that occurred during crossover from the placebo combination group to KEYTRUDA monotherapy are excluded. The as-treated 
population included all patients who underwent randomization and received at least one dose of the assigned combination treatment.

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.
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Степен
≥3

Pembrolizumab комбо(N=278)

Placebo комбо (N=280)
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aListed are all adverse events that occurred during the trial period or within the 30 days thereafter (within 90 days for serious events), regardless of attribution to any trial 
regimen by an investigator. Adverse events that occurred during crossover from the placebo combination group to KEYTRUDA monotherapy are excluded. The as-treated 
population included all patients who underwent randomization and received at least one dose of the assigned combination treatment.

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865.

Grades 
1–2

Grades
≥3

Pembrolizumab комбо (N=278)

Placebo комбо (N=280)

Нежелани събития от всяка причина,  наблюдавани при ≥15% 
в така-лекуваната популация в KEYNOTE-4071,a



Pembrolizumab в комбинация с Carboplatin и Paclitaxel

• Pembrolizumab e PD-1 инхибитор, който в комбинация с carboplatin и paclitaxel/nab-paclitaxel

демонстрира значителна полза по отношение на OS и PFS спрямо placebo с carboplatin и

paclitaxel/nab-paclitaxel при първа линия лечение на пациенти със сквамозен метастазирал НДРБД.1

– 0,71 HR  OS (95% CI, 0.58–0.88) в полза на  групата KEYTRUDA комбо.1

– 0.57 HR PFS (95% CI, 0.47–0.69) в полза на групата KEYTRUDA комбо .1

• Нежеланите събития, наблюдавани при предходно нелекувани пациенти със сквамозен метастазирал

НДРБД, от терапията с Pembrolizumab в комбинация с carboplatin и paclitaxel/nab-paclitaxel в 

проучването KEYNOTE-407 са сходни с тези, наблюдавани при пациентите в KEYNOTE-189 с 

изключение на алопеция (46%) и артралгия (21%).1,2

• Резултатите от проучването KEYNOTE-407 подкрепят употребата на Pembrolizumab в комбинация с 

carboplatin и paclitaxel/nab-paclitaxel като нова терапевтична възможност от първа линия за 

пациентите със сквамозен метастазирал НДРБД.1

CI = confidence interval; HR = hazard ratio; NSCLC = non–small cell lung cancer; OS = overall survival; PD-1 = programmed death receptor-1; PFS = progression-free survival.

1. Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. ЕSMO 2019 Poster presented 

2. Gandhi L, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2018; 378:2078-2092.



От клиничните проучвания към 
реалната практика
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