
Reference: 1. LIBTAYO (cemiplimab) Summary of Product Characteristics. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. Моля, вижте пълната кратка

характеристика на продукта (КХП) за пълна информация.
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Плоскоклетъчен кожен карцином

Potenza C et al. BioMed Research International 2018 Apr 2;2018:9489163; 

Schmitz L, Kanitakis J. JEADV 2019, 33 (suppl.8), 11-5; Stratigos A et al. EJC 

2015, 51, 1989-2007

Нормална кожа                    АК                              ПККК                Метастатичен ПККК

АК, актинична кератоза, ПККК, плоскоклетъчен кожен карцином

Вторият по разпространение немеланомен рак на 
кожата

Характеризира се с малигнена пролиферация на 
епидермалните кератиноцити 

Обичайно възниква от прекурсорни лезии като 
актинични кератози и болест на Bowen (ПККК in situ)

Може да възникне de novo или на места на хронични 
рани и язви, хроничен радиационен дерматит или 
хронични възпалителни дерматози

Повечето първични ПККК (80%–90%) са с локализация 
глава и шия
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Честота на плоскоклетъчен кожен карцином

Muzic JG, et al. Mayo Clin Proc. 2017;92:890-898;Stratigos A et al. European Journal of Cancer, 2020, 128, 60-82; Stang A et al. JEADV 2019, 33, (suppl8), 6-10 

Увеличаваща се честота в световен мащаб: 

 Англия: +5% средно годишно увеличение между 2013 

и 2015 

 Германия: годишно увеличение между 2007 и 2015

o +7,9% (мъже) 

o +9,8% (жени) 

 САЩ: +263% между 1976–1984 и 2000–2010
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Рискови фактори за ПККК

 Хронична UVR експозиция: пряка слънчева 
светлина и изкуствени източници

 Йонизиращи лъчения

 Химически агенти: арсен, полициклични 
хидрокарбони

 Генетични фактори: Xeroderma 
pigmentosum, албинизъм

 Имуносупресия: Трансплантирани 
пациенти +++

 Хроничен възпалителен процес

Лъчение

Озонов слой

Облаци

Прах, замърсяване 

на въздуха

0.196 4.9% 39% 56.96
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Stratigos A et al. EJC 2015, 51, 1989-2007
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Висок туморен мутационен товар при ПККК

Pickering CR, et al. Clin Cancer Res. 2014;20:6582-92.
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(121)                     (271)                 (177)

Хоризонталните линии и съответното число съответстват на медианата на 

честотата на соматични мутации

ПККГШ, плоскоклетъчен карцином на глава и шия; ПКБК, плоскоклетъчен 

белодробен карцином; ПККК, плоскоклетъчен кожен карцином
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Прогноза при плоскоклетъчен кожен карцином

• Повечето ПККК са с много добра прогноза

• Риск от метастазиране: 1,2 – 4% 

• Повечето метастатични ПККК (85.2%) са диагностицирани до 2 години след първичния ПККК

• Най-честата локализация на метастазите са лимфни възли в областта на главата и шията 
или паротидната жлеза (73.6%)

Stratigos A et al. European

Journal of Cancer, 2020, 

128, 60-82; Venables ZC et 

al. JAMA Dermatol, 155 

(2019), 298-306; Migden MR 

et al. N Engl J Med 2018; 

379:341-351
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Рискови фактори за регионален рецидив или 
метастазиране

Адаптирано по: Thompson AK et al. JAMA Dermatol. 2016 Apr 1; 152(4): 419–428; Stratigos A et al. European Journal of Cancer, 2020, 128, 60-82; Seidl-Philipp, M., 

Nguyen, V.A. 2020, 13, 106–110

Диаметър на тумора > 2 cm

Дълбочина на тумора > 2 mm

Бърз растеж

Локализация: уши, устни

Хистология:

• Ниска степен на 

диференциация

• Периневрална 

инвазия

• Дезмоплазия

Имуносупресия

MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



Авансирал плоскоклетъчен кожен карцином

• Въпреки, че повечето ПККК могат да бъдат излекувани чрез хирургия, част 
от тях прогресират до локално-авансирало или метастатично заболяване

• До скоро липсваше одобрена системна терапия при тези пациенти

Операбилен Локално-авансирал ПККК Метастатичен ПККК

ПККК, плоскоклетъчен кожен карцином MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



Настоящи терапевтични подходи при пациенти с 
авансирал ПККК

Хирургия

Лъчетерапия

Електрохимиотерапия

Химиотерапия:

Cisplatin, Carboplatin, 
5-FU, Bleomycin, 

Таксани, 
Methotrexate, 

Gemcitabine и др.

Таргетна терапия:

EGFR-инхибитори 
(Cetuximab, 
Panitumab, 

Gefitinib, Erlotinib, 
Lapatinib) 

Имунотерапия

Адаптирано по Stratigos A.J. et al. European interdisciplinary guideline on invasivesquamous cell carcinoma of the skin: Part 2. Treatment. European Journal 

of Cancer 128 (2020); Stratigos A et al. EJC 2015, 51, 1989-2007
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ПККК притежава характеристиките на тумор, 
който е възможно да отговори на системна 
имунотерапия

• Висок туморен мутационен товар

– Високият туморен мутационен товар може да допринася за повишената продукция на 
неоантигени, което да е свързано с имуногенността на ПККК

• Имуносупресията е добре документиран рисков фактор за ПККК

• Повишена експресия на PD-L1 се наблюдава при авансирал ПККК

Migden MR et al. Lancet Oncol 2020 Feb;21(2):294-305; Migden MR et al. N Engl J Med 2018; 379:341-351; Pickering CR, et al. Clin Cancer Res. 2014;20:6582-9; Slater et al. J 

Cutan Pathol. Aug;43(8):663-70.
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Регулаторен статус на Libtayo (cemiplimab)

Положително мнение на EMA за 
cemiplimab на 26 април 2019. На 
28 юни 2019 бе издадено условно 
разрешение за употреба

Одобрението на FDA за 

cemiplimab-rwlc бе получено на 

28 септември 2018

Libtayo® Summary of Product Characteristic 07/08/2020; Stratigos A.J. et al. European interdisciplinary guideline on invasivesquamous cell carcinoma of the skin: Part 2. Treatment. 

European Journal of Cancer 128 (2020

Терапевтични показания:

LIBTAYO като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с метастатичен 

или локално авансирал плоскоклетъчен карцином на кожата (mCSCC или laCSCC), които 

не са подходящи за радикална операция или радикална лъчетерапия.

MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



Резултати от регистрационното 
проучване на моноклоналното, човешко, 

анти-PD-1 антитяло cemiplimab при 
пациенти с авансирал ПККК:

Проучването EMPOWER-CSCC-1
(NCT02760498)

MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



IV, интравенозно; Q[n]W, всеки [n] седмици; 

Група 1 – Възрастни пациенти с метастатичен 

(лимфни възли и/или далечни) ПККК (N=59)

Cemiplimab 3 mg/kg Q2W IV, 

до 96 седмици

Оценка на туморния 

отговор

Q8WГрупа 2 – Възрастни пациенти с локално 

авансирал ПККК, които не са подходящи за 

радикална операция или радикална 

лъчетерапия (N=78)

Група 3 – Възрастни пациенти с метастатичен 

(лимфни възли и/или далечни) ПККК (N=56)

Cemiplimab 350 mg Q3W IV, 

до 54 седмици

Оценка на туморния 

отговор 

Q9W

Libtayo® Summary of Product Characteristic 07/08/2020; Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 

2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

EMPOWER-CSCC-1 – Дизайн

EMPOWER-CSCC-1 e отворено, нерандомизирано, многоцентрово, фаза 2 проучване при 

пациенти с авансиран ПККК
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EMPOWER-CSCC-1 – Крайни точки

RECIST 1.1, Response Evaluation Criteria In Solid Tumours version 1.1, Критерии за оценка на отговора при солидни тумори; СЗО, Световна Здравна Организация; ICR, незасисим централен 

преглед, IA, оценка на изследователя

* Честота на продължителен отговор, дефинирана като процент пациенти с отговор или стабилно заболяване за поне 105 дни 

Първична крайна точка: 

• ORR (честота на обективен отговор), оценена чрез ICR

Ключови вторични крайни точки: 

• ORR, оценена чрез IA

• DOR (продължителност на отговор), оценена чрез ICR и IA

• PFS от ICR и IA

• OS

• CR (честота на пълен отговор), оценена чрез ICR

• Durable disease control rate (честота на продължителен отговор)*

• Безопасност и поносимост

• Оценка на свързаното със здравето качество на живот (EORTC QLQ-

СЗО)

Libtayo® Summary of Product Characteristic 07/08/2020; Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 

(Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

ORR е определена 

чрез: 

• RECIST 1.1 (при 

пациенти с 

метастатичен ПККК 

без външно видими 

таргетни лезии)

• RECIST 1.1 и 

критерии на СЗО за 

дигитална 

медицинска 

фотография (при 

пациенти с външно 

видими таргетни 

лезии)

MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group,  Източна кооперативна групо по онкология RECIST 1.1, Response Evaluation Criteria In Solid Tumours version 1.1, Критерии за оценка на отговора при 

солидни тумори; СЗО, Световна Здравна Организация; IA, оценка на изследователя

Ключови критерии за включване

• ECOG функционален статус 0 или 1

• Адекватна органна функция

• За групи1 и 3:

• Поне 1 измерима лезия според критериите за оценка на отговора при солидни тумори (RECIST 1.1)

• За група 2:

• Поне 1 измерима лезия според критериите на СЗО за дигитална медицинска фотография

• ПККК лезия, която е неподходяща за радикална хирургия или радикална лъчетерапия според IA

• Биопсии в началото и на ден 29, освен ако няма неприемлив риск за безопасността според мнението на 

изследователя

Ключови изключващи критерии

• Настоящо или скорошно (в рамките на до 5 години) автоимунно заболяване, изискващо системно лечение с 

имуносупресивна терапия

• Анамнеза за трансплантация на солиден орган

• Анамнеза за пневмонит през последните 5 години

• Предишно лечение с анти–PD-1/PD-L1 или имунна терапия с други инхибитори на контролни точки

• Активна инфекция, изискваща лечение, вкл. известна инфекция с HIV, хепатит В или хепатит С

• Хронична лимфоцитна левкемия

• Мозъчни метастази

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 

Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

EMPOWER-CSCC-1 – Включващи и изключващи 
критерии

MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group,  Източна кооперативна групо по онкология
† Най-често използваните системни терапии са платина-съдържащите терапии (n=46/65 [70.8%]) и моноклонални антитела  (n=18/65 [27.7%]).

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab

in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

EMPOWER-CSCC-1 – Изходни демографски 
характеристики на пациентите

Авансирал ПККК

(n=193)

Медиана на възрастта, години (граници) 72.0 (38–96)

Мъже, брой (%) 161 (83.4)

ECOG функционален статус, брой (%)

0 86 (44.6)

1 107 (55.4)

Локализация на първичен ПККК: глава и шия, брой (%) 131 (67.9)

Метастатичен ПККК, брой (%) 115 (59.6)

Локално-авансирал ПККК, брой (%) 78 (40.4)

Пациенти с cemiplimab като първа линия на терапия, брой (%) 128 (66.3)

Пациенти с предшестваща системна терапия, брой (%)† 65 (33.7)

Медиана на продължителността на експозиция на cemiplimab, седмици (граници) 51.1 (2.0–109.3)

Медиана на броя на приложените дози cemiplimab (граници) 18.0 (1–48)

`

• Участват 

общо193 

пациенти

– Група 1, 

n=59

– Група 2, 

n=78

– Група 3, 

n=56

MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



IV, интравенозно; Q[n]W, всеки [n] седмици; IQR, interquartile range
†Сред 23 пациенти с локално-авансирал ПККК, които са включени междинния анализ на предварително определената група 2 няма пациенти с пълен отговор

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 

Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

EMPOWER-CSCC-1 – Честота на пълен отговор, 
оценена чрез ICR
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3 mg/kg Q2W

Група 2 (локално-авансирал 
ПККК)† 3 mg/kg Q2W

Група 3 (метастатичен ПККК) 
350 mg Q3W
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Първичен анализ ~1 година проследяване ~2 години проследяване

• Сред 89 отговорили 

пациенти, медианата на 

времето до пълния 

отговор е 11.2 месеца

(IQR, 7.4–14.8)

n=4

n=10

n=12

n=10

n=3

n=9

n=10

Крайна дата на включване на данни: 11.10.2019г.
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EMPOWER-CSCC-1 – Резултати за ефикасност, ICR

Група 1

(Метастатичен 

ПККК)

3 mg/kg Q2W

(N=59)

Група 2

(Локално-

авансирал

ПККК)

3 mg/kg Q2W

(N=78)

Група 3 

(Метастатичен 

ПККК)

350 mg Q3W

(N=59)

Общо

(n=193)

Медиана на продължителност на проследяване, месеци 

(граници)
18.5 (1.1-36.1) 15.5 (0.8-35.6) 17.3 (0.6-26.3) 15.7 (0.6-36.1)

ORR, % (95% CI) 50.8 (37.5–64.1) 44.9 (33.6–56.6) 42.9 (29.7–56.8) 46.1 (38.9-53.4)

Пълен отговор, брой (%) 12 (20.3) 10 (12.8) 9 (16.1) 31 (16.1)

Частичен отговор, брой (%) 18 (30.5) 25 (32.1) 15 (26.8) 58 (30.1)

Стабилно заболяване, брой(%) 9 (15.3) 27 (34.6) 10 (17.9) 46 (23.8)

Не-пълен отговор/не-прогресивно заболяване, брой (%)
3 (5.1) 0 2 (3.6) 5 (2.6)

Прогресивно заболяване, брой (%) 10 (16.9) 10 (12.8) 14 (25.0) 34 (17.6)

Неоценимо, брой(%) 7 (11.9) 6 (7.7) 6 (10.7) 19 (9.8)

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in 

Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

ORR според INV е 54.4% (95% CI: 47.1–61.6) за всички пациенти; 50.8% (95% CI: 37.5–64.1) за Група 1, 56.4% (95% CI: 44.7–67.6) за Група 2, и 55.4% (95% CI: 41.5–68.7) за Група 3. ORR според INV 

was 57.8% (95% CI: 48.8–66.5) сред терапевтично-наивни пациенти 47.7% (95% CI: 35.1–60.5) сред пациенти, които са получили предшестващо лечение.

ICR, независим централен преглед; INV, оценка на изследователя, CI, доверителен интервал; IV, интравенозно; Q[n]W, всеки [n] седмици; ORR, честота на обективен отговор

Крайна дата на включване на данни: 11.10.2019г.
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EMPOWER-CSCC-1 – Резултати за ефикасност, ICR

Група 1

(Метастатичен 

ПККК)

3 mg/kg Q2W

(N=59)

Група 2

(Локално-

авансирал

ПККК)

3 mg/kg Q2W

(N=78)

Група 3 

(Метастатичен 

ПККК)

350 mg Q3W

(N=59)

Общо

(n=193)

Честота на контрол на заболяването, % (95% CI) 71.2 (57.9–82.2) 79.5 (68.8–87.8) 64.3 (50.4–76.6) 72.5 (65.7–78.7)

Честота на продължителен контрол на заболяването †, % (95% CI) 61.0 (47.4–73.5) 62.8 (51.1–73.5) 57.1 (43.2–70.3) 60.6 (53.3–67.6)

Медиана на наблюдавано време до отговора, месеци (IQR)‡ 1.9 (1.8–2.0) 2.1 (1.9–3.8) 2.1 (2.1–4.2) 2.1 (1.9–3.7)

Медиана на наблюдавано време до пълен отговор, месеци (IQR) 11.1 (7.5–18.4) 10.5 (7.4–12.9) 12.4 (8.2–16.6) 11.2 (7.4–14.8)

Медиана на продължителност на отговора, месеци (граници) ‡ NR (20.7, NE) NR (18.4, NE) NR (NE, NE) NR (28.8, NE)

Пациенти с продължаващ отговор на 12ти месец (оценка по 

Kaplan–Meier), % (95% CI)

89.5 (70.9–96.5) 83.2 (64.1–92.7) 91.7 (70.6–97.8) 87.8 (78.5–93.3)

Пациенти с продължаващ отговор на 24ти месец (оценка по 

Kaplan–Meier), % (95% CI)

68.8 (46.9–83.2) 62.5 (38.4–79.4) NE (NE, NE) 69.4 (55.6–79.6)

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 

Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018); .

†Дефиниран като процент пациенти без прогресивно заболяване за поне 105 дни. ‡ Базирано на броя пациенти с потвърден пълен или частичен отговор
ICR, независим централен преглед; INV, оценка на изследователя, CI, доверителен интервал; IV, интравенозно; Q[n]W, всеки [n] седмици; IQR, interquartile range; NE, не-оценим; NR, не е достигната;

Крайна дата на включване на данни: 11.10.2019г.
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EMPOWER-CSCC-1 – Криви на Kaplan-Meier за 
продължителност на отговора чрез ICR

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 

Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018);
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Група 1 (mCSCC) 3 mg/kg Q2W (n=59)

Група 2 (laCSCC) 3 mg/kg Q2W (n=78)

Група 3 (mCSCC) 350 mg Q3W (n=56)

Общо (n=193)

Месеци

Група 1 (n=59)

Група 2 (n=78)

Група 3 (n=56)

Общо (n=193)

`

• Медианата на 

продължителност 

на отговора не е 

достигната

(граници: 1.9–34.3

месеца)

• При пациентите, 

които са 

отговорили, 

изчисленият 

процент пациенти, 

които имат 

продължаващ 

отговор на 24ти

месец е 69.4%

(95% CI: 55.6–79.6)

ICR, независим централен преглед; laCSCC, локално-авансирал ПККК; mCSCC, метастатичен ПККК; Q2W, на всеки 2 седмици; Q3W, на всеки 3 седмици.

Брой на пациентите 

под риск 

Крайна дата на включване на данни: 

11.10.2019г.
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EMPOWER-CSCC-1 – Криви на Kaplan–Meier 
за PFS чрез ICR

59 42 38 36 32 27 27 27 27 27 24 24 21 20 20 12 9 6 1 0 0

78 61 48 43 39 37 33 29 26 20 17 16 12 10 7 5 5 2 0 0 0

56 48 33 31 31 28 26 26 24 24 17 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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Група 1 (mCSCC) 3 mg/kg Q2W (n=59)

Група 2 (laCSCC) 3 mg/kg Q2W (n=78)

Група 3 (mCSCC) 350 mg Q3W (n=56)

Общо (n=193)

МесециБрой пациенти 

под риск

Група 1 (n=59)

Група 2 (n=78)

Група 3 (n=56)

Общо (n=193)

`

• Изчислената 

медиана на PFS е

18.4 месеца

(95% CI: 10.3–24.3) 

за всички пациенти 

• Вероятността за 

преживяемост без 

прогресия, оценена 

по  Kaplan–Meier на 

24ти месец е 44.2% 

(95% CI: 36.1–52.1)

193 151 119 110 102 92 86 82 77 71 58 50 34 31 27 17 14 8 1 0 0

ICR, независим централен преглед; laCSCC, локално-авансирал ПККК; mCSCC, метастатичен ПККК;; Q2W, на всеки 2 седмици; Q3W, на всеки 3 седмици; PFS, преживяемост без прогресия

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in 

Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018); .

Крайна дата на включване на 

данни: 11.10.2019г.
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EMPOWER-CSCC-1 – Криви на Kaplan–Meier за OS

59 56 52 49 47 47 46 41 39 39 38 38 37 35 33 24 16 11 4 1 0
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МесециБрой пациенти 

под риск

Група 1 (n=59)

Група 2 (n=78)

Група 3 (n=56)

Общоl (n=193)

`

• Медианата на OS 

не е достигната. 

• Вероятността за 

обща 

преживяемост, 

оценена по Kaplan–

Meier на 24ти месец 

е 73.3% (95% CI: 

66.1–79.2) 

193 184 174 162 157 156 148 141 136 130 111 99 79 62 55 39 28 19 7 2 0

Група 1 (mCSCC) 3 mg/kg Q2W (n=59)

Група 2 (laCSCC) 3 mg/kg Q2W (n=78)

Група 3 (mCSCC) 350 mg Q3W (n=56)

Общо (n=193)

laCSCC, локално-авансирал ПККК; mCSCC, метастатичен ПККК; Q2W, на всеки 2 седмици; Q3W, на всеки 3 седмици; OS, обща преживяемост

Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 

Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

Крайна дата на включване на 

данни: 11.10.2019г.
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TEAE
Авансирал ПККК

(n=193)

n (%) Всички степени Степен ≥3

Всички, без значение от вида 192 (99.5) 94 (48.7)

Довели до преустановяване на лечението 19 (9.8) 14 (7.3)

Най-чести†

Умора 67 (34.7) 5 (2.6)

Диария 53 (27.5) 2 (1.0)

Гадене 46 (23.8) 0

Сърбеж 41 (21.2) 0

Обрив 32 (16.6) 1 (0.5)

Кашлица 32 (16.6) 0

Артралгия 28 (14.5) 1 (0.5)

Запек 26 (13.5) 1 (0.5)

Повръщане 24 (12.4) 1 (0.5)

Актинична кератоза 23 (11.9) 0

Макулопапулозен обрив 23 (11.9) 1 (0.5)

Анемия 22 (11.4) 8 (4.1)

Хипотиреоидизъм 22 (11.4) 0

Главоболие 21 (10.9) 0

Инфекция на горните дихателни пътища 20 (10.4) 0

`

EMPOWER-CSCC-1 – Възникнали в хода на 
лечението нежелани събития (ТЕАЕ)

†TEAE съобщени при ≥10% от пациентите, подредени по честота, независимо от степента; 
ПККК, плоскоклетъчен карцином на кожара; ТЕАЕ, възникнало в хода на лечението нежелано събитие
Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 
Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018).

Крайна дата на включване на данни: 11.10.2019г.
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• Общо 192 (99.5%) пациенти са имали поне една TEAE, без значение от степента и 

вида

• Най-честите TEAE, без значение на степента са умора (n=67, 34.7%), диария (n=53, 

27.5%) и гадене (n=46, 23.8%)

• TEAE от степен ≥3, без значение на вида са наблюдавани при 94 (48.7%) пациенти

• Най-честите TEAE от степен ≥3 са хипертония (n=9; 4.7%), анемия и целулит (всяка

една от двете n=8; 4.1%)

• Свързани с лечението нежелани събития от степен ≥3 са съобщени при 33 (17.1%) 

пациенти, като най-честите са пневмонит (n=5, 2.6%), автоимунен хепатит (n=3; 

1.6%), анемия, колит и диария (всяка от които n=2; 1.0%)

• Не са съобщени нови (в сравнение с предишни доклади) TEAE, които да са довели 

до смърт

EMPOWER-CSCC-1 – Възникнали в хода на 
лечението нежелани събития (ТЕАЕ)

ТЕАЕ, възникнало в хода на лечението нежелано събитие; 
Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 
Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018); Migden MR et al. Lancet Oncol. 2020;21:294-305; 
Migden MR et al. N Engl J Med. 2018;379:341-351; Rischin D et al. Poster presented at Maui Dermatology Conference, January 25–29 2020. 

Крайна дата на включване на данни: 11.10.2019г.
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• При пациенти с авансирал ПККК, cemiplimab постига ORR от 46.1%

• Честотата на пълен отговор при пациентите се увеличава във времето
o Честотата на пълен отговор към настоящия момент е 16.1% 

o Медианата на времето до пълен отговор е 11.2 месеца

• Продължителността на отговора и общата преживяемост са по-големи от тези, 

наблюдавани с други продукти

• С медиана на продължителност на отговора, която не е достигната и след 1 

допълнителна година на проследяване, този анализ показва повишаваща се, 

клинично значима продължителност на отговора с cemiplimab

• Честотата на преустановяване на лечението е малка и повечето свързани с 

лечението нежелани събития са от степен 1–2

EMPOWER-CSCC-1 – Заключения

ORR, честота на обективен отговор; 
Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Rischin D et al. Phase 2 Study of 
Cemiplimab in Patients with Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. J Clin Oncol 38: 2020 (suppl; abstr 10018); Migden MR et al. Lancet Oncol. 2020;21:294–305; 
Migden MR et al. N Engl J Med. 2018;379:341–351; Rischin D et al. Poster presented at Maui Dermatology Conference, January 25–29, 2020; Cowey C et al. Cancer Med. 2020 [in press].
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д-р Росица Кръстева, началник на 

Онкологичен център,Уни Хоспитал

.
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Диагноза:Ca cutis regio

ani.pT2cN0M0.St.post 

radiotherapiam et chimiotherapiam

preoperativa.St.post resectio

abdominoperinealis

Мayls.Recidive.St.post extisio

recidive, status post 

chimiotherapiam,Progressio,Recidiv

um localis.  St post 

immunotherapiam

Диагноза :Са cutis regio
sacralis. cТ2 N0 M0 Status 
post biopsiam. Status post 
radiotherapiam definitiva
Status post 
chimiotherapiam.Progressio-
recidivum localis. Meta 
lymphonodulorum bil Meta 
pulmonis dex. Status post 
chimiotherapiam.Progressio-
meta pulmois meta 
lymphonodulorum bil ,status 
post immunotherapiam

Диагноза:Ca cutis regio

parietooccipitalis

multifocalis.Status post 

biopsiam. Status post 

excisionem tumoris regio

occipitalis. Status post 

chimiotherapiam/5c 

Cisplatin,5-FU/ Progressio-

meta subcutanis regio

temporalis.Status post 

immunotherapiam cum 

Cemiplimab

Пациент №1

Г.И.  Възраст: 53г. 

Пол:Женски

Пациент №2

Р.И. Възраст 58. Пол: 

Мъжки

Пациент №3
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от 09.09.2015- Умерено до 
добре диференциран 
спиноцелуларен карцином

От 24.06.2016г кожа и 
подкожие -папиломатозно 
разрастнал плосък епител, 
изразена фиброза в 
съседством, сред която 
микрогнезда от 
спиноцелуларен карцином.

От 19.06.2019г-
слабодиференциран 
спиноцелуларен карцином 
с инфилтрация в рез линии

материал - кожа с 

подкожие - Многослоен 

плосък вроговяващ епител 

с повлекла атипични 

сквамозни клетки, 

инфилтриращи в 

дълбочина до нивото на 

аднексите. Умерено 

кератинообразуване. 

Кератинизиращ 

спиноцелуларен карцином

Пациент №1

Г.И.  Възраст: 53г. 

Пол:Женски

Пациент №2

Р.И. Възраст 58. 

Пол: Мъжки

Пациент №3

Р.М Възраст: 66

Пол:Женски
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Локален статус: в 

перинеалната област 

наличие на оперативен 

цикатрикс наличие на 

туморни формации 

разполжени на 3 и 9часа, 

ангажиращи околните 

структури. Не се палпират 

увеличени ингвинални 

лимфни възли.

Локален статус: в областта

на сакрума се наблюдава

туморна формация с

размери 15/10см в разпад с

инфилтрация и лиза към

сакрум. Кървяща при

допир. Наблюдава се

нагнояване

Двустранно се палпират

увеличени ингвинални л.в.

Като най-големият е с

размери около 15мм.

Локален статус:в окосмената 
част на главата разположени 
парието-окципитално се 
наблдават няколко туморни 
формации разположени 
субкутанно, като най-
голямата е с рамер-2,5см

Туморните формации са с 
твърда консистенция, 
срастнали с околната тъкан, 

без улцерация

Пациент №2

Р.И. Възраст 58.

Пол: Мъжки

Пациент №1

Г.И.  Възраст: 53г. 

Пол:Женски

Пациент №3

Р.М Възраст: 66

Пол:Женски
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09.09.2015 хистолгочино  верифициран 

умеренодиференциран спиноцелуларен карцином.

16.09.2015 до 09.11.2015. проведено съчетано 

лъчехимиолечение за малък таз  с ММС и 5-ФУ в 

режим 5х седмично с ДОД 1,8 Gy до ООД 46Gy. 

На 20.06.2016г. ексцизия на туморната формация. 

Извършена абдоминоперинеална резекция по Майлс-

Кеню. Хистологичнo: папиломатозно разрастнал 

плосък епител, изразена фиброза в съсъедство, сред 

микрогнезда от спиноцелуларен карцином.

На 01.08.2016. РЕТ/СТ фокус на повишена 

метаболитна активност на проекционното място на 

аниса със SUC 3,6MAX. –ДД- реактивни промени от 

скоро проведена оперативна интервенция, ДД-

физиологична активност. В заключение: липсват 

убедителни данни за рецидив и дисеминация на 

основното заболяване. 

На 15.08.2018г. Съмнение за рецидив-извршена 

оперативна интервенция в обем- екцизия на цялата 

туморна формация,заедно с влагалищна стена,също 

ангажирана от тумора. Хистологичен резултат-

инфилтрация от умерено диференциран 

спиноцелуларен карцином.

На 07.06.2019г.-по повод на суспектни лезии в 

перинеалната област проведена ексцизия на двете 

формации с хистологичен  резултат: -Слабо 

диференциран спиноцелуларен карцином с 

инфилтрация в резекционните линии.

На 04.09.2019г. РЕТ/СТ данни за прогресия на 

заболяването

На 11.10.2019г- започната първа линия на 

лечение Цисплатин и 5-ФУ

До 23.03.2020-проведени 6 курса 

химиотерапия по горепосочената схема, 

отчетено стабилно заболяване и 

оставена на динамично наблюдение.

На 05/08/2020 рестадиране с данни за 

прогресия на забоялването

15.01.2019г. ексцизия на туморна формация 
разположена в окосмената част на главата-
окципитално

04.04.2019г стадиране: РЕТ/СТ с данни за субкутанен 
мултифокален  неопластичен процес в областта на 
главата-парието-окципитално, при максимален 
размер на лезия 19мм, SUV Max 3,7

20.05.2019г започнато системни противотуморно 
лечение с Цисплатин и 5-ФУ/ проведени 5 курса на 
лечение

26.11.2019г РЕТ/СТ с данни за добър терапевтичен 
отговор и постигната частична ремисия.

От 02.12.2019 до 21.12.2019г проведена 
дефинитвна лъчетерапия в областта на 

капилициума с ДОД 3,5 Gy до ООД 45,5Gy

Oт 21.01.2020 до 24.01.2020г проведена 
стеретотактична радиохирургия- SRS в 

областта на първините туморни формации по 
скалпа с ДОД 6,5Gy до ООД 3х6,5Gy

На 27.04.2020 проведен МРТ с данни за 
новопоявила се контрастусилена лезия с 10мм 

в диплоето на лява темпорална кост.

Биопсия: 28.02.2019г. (от кожа с подкожие в 

областта на глутеус) - Умерено диференциран 

плоскоклетъчен карцином

От 13.03.2019  до 26.03.2019 е проведена  

лъчетерапия с ДОД 5Gy до ООД 10х5Gy в 

глутеалната област

От 13.05.2019 до 23.05.2019 Проведено е и 

лъчелечение за допълване на дозата до 

радикална.(ООД 9.2.22Gy)

Oт 18.10.2019г започва първа линия 

химиотерапия с Цисплатин и 5-ФУ  с проведени 

общо три курса на лечение.

На 30.01.2020 е провден ПЕТ/КТ с данни за 

локален рецидив с единична десностранна 

пулмонална метастаза. Данни за персистенция 

на двустранната 

ингвиналналимфогеннадисеминация без 

динамика.

На 31.01.2020 започната втора линия 

химиотерапия по схема КАРБОТАКС с 

проведени 3 курса до 08.04.2020г

На 08.04.2020 проведено рестадиране сданни 

за прогресия на заболяването уголемяване на 

размерите на лезията в белия дроб и 

ингвиналните лимфни възли

Пациент №1

Г.И.  Възраст: 53г. 

Пол:Женски

Пациент №2

Р.И. Възраст 58.

Пол: Мъжки

Пациент №3

Р.М Възраст: 66

Пол:Женски

От 02.12.2019 до 21.12.2019г проведена 

дефинитвна лъчетерапия в областта на 

капилициума с ДОД 3,5 Gy до ООД 45,5Gy

Oт 21.01.2020 до 24.01.2020г проведена 

стеретотактична радиохирургия- SRS в 

областта на първините туморни формации 

по скалпа с ДОД 6,5Gy до ООД 3х6,5Gy

На 27.04.2020 проведен МРТ с данни за 

новопоявила се контрастусилена лезия с 

10мм в диплоето на лява темпорална кост.
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На 27.05.2020г започната втора 
линия на лечение 
Цемиплимаб(Либтайо)350мг 
като 30 минутна интравенозна 
инфузия прилаган през 3 
седмици.

На 05.08.2020г рестадиране с 
КТ след четири курса с 
Цемиплимаб- с данни за 
стабилно заболяване. 

Продължава лечението без 
прояви на ранни и късни 
НЛР.Проведени до момента 6 
курса на лечение

На 04.05.2020г започната 
лечение с 
Цемиплимаб(Либтайо)350мг 
като 30 минутна интравенозна 
инфузия прилаган през 3 
седмици.

На 29.07.2020 проведено 
рестадиране с КТ след 
проведени 5 курса на лечение с 
данни за 

Продължава лечението без 
прояви на ранни и късни 
НЛР.Проведени до момента 7 
курса на лечение

На 27.05.2020г започнато 

лечение с 

Цемиплимаб(Либтайo)

дозов режим 350мг (през 3 

седмици) приложен като 

интравенозна инфузия за 30мин

След проведени три курса 

на лечение, на 29.07.2020г е 

проведено рестадиране с 

МРТ 

редуциране на размерите 

на лезията в диплоето на 

дясна темпорална кост от 

10мм на 8мм

окципитална лезия /в ляво/ 

е с размери 16 мм  спрямо 

26 мм на предходното МРТ 

изследване като не усилва 

сигналния интензитет при 

контрастиране

Останалите мултифокални 

лезии са без промяна на 

размер  и сигнал от нативни 

и постконтрастни 

секвенции.

без промяна на две кожни 

лезии разположени 

окципитално в ляво и 

париетално
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Cemiplimab e включен в 
препоръките за лечение на 

авансирал ПККК на NCCN (2020) и 
EDF-EADO-EORTC (2020)
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NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Squamous Cell Skin Cancer. Version 1.2020, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/squamous.pdf, accessed on 16-Sep-2020

Препоръки на NCCN (2020)

Cemiplimab e включен като 

предпочитан избор за системна 

монотерапия (категория на 

препоръката 2А) при:

• пациенти с локално-авансирал 

ПККК (при усложнени случаи, 

които не са подходящи за 

радикална операция и 

радикална лъчетерапия)

• при пациенти с неоперабилно 

или непълно резектирано 

регионално заболяване (които 

не са подходящи за радикална 

лъчетерапия)

• при пациенти с регионален 

рецидив или далечни 

метастази (които не са 

подходящи за радикална 

операция и радикална 

лъчетерапия)

LIBTAYO като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с метастатичен или локално авансирал плоскоклетъчен карцином на кожата (mCSCC или laCSCC), които не са 

подходящи за радикална операция или радикална лъчетерапия.
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https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/squamous.pdf


Препоръка 10.

Имунотерапия при локално

авансирал или метастатичен

плоскоклетъчен карцином

на кожата (ПККК), които не са

подходящи за радикална

операция или радикална

лъчетерапия

Базирана на доказателства

препоръка

Сила на препоръка A Пациенти с метастатичен или

локално авансирал ПККК, които

не са подходящи за радикална

операция или радикална

лъчетерапия трябва да получат

първа линия на лечение с PD-1

антитяло*.

Ниво на доказателственост 2 Фаза 1 и 2 проучвания на

cemiplimab

Фаза 1 и 2 проучвания на

pembrolizumab

Сила на консенсуса: 100 %

*Cemiplimab към настоящия момент е единственият

официално одобрен лекарствен продукт в Европа, докато

pembrolizumab се проучва в клинични изпитвания.

Препоръки на EDF-EADO-EORTC (2020)

Stratigos A.J. et al. European interdisciplinary guideline on invasivesquamous cell carcinoma of the skin: Part 2. Treatment. European Journal of Cancer 128 (2020); Migden M.R. et al. N Engl J Med, 379 (2018), 

pp. 341-351; Grob JJ et al. Ann Oncol2019;30(suppl 5):v908; Maubec E et al. PosterASCO 2019. J Clin Oncol 2019;37(suppl):9547
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Благодаря за вниманието!
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Сателитен симпозиум Sanofi
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TAKE-HOME MESSAGES

• Различни терапевтични опции за лечение на мКРПК

• Оптималната терапевтична последователност все още не е уточнена

• Между ARTA съществува кръстосана резистентност

• Пациентите трябва да се мониторират внимателно: измерване на PSA 
не е достатъчно – необходимо е редовно образно изследване 

• На пациенти, лекувани преди това с доцетаксел и с прогресия в 
рамките на <12 месеца на лечение с абиратерон или ензалутамид, да 
се предложи кабазитаксел. 
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TAKE-HOME MESSAGES

• Плоскоклетъчният кожен карцином (ПККК) е вторият по разпространение немеланомен рак на кожата

• Повечето ПККК могат да бъдат излекувани чрез хирургия, но част от тях прогресират до локално-
авансирало или метастатично заболяване

• Няма установен стандарт на системна терапия за пациентите с локално-авансирало или метастатично
заболяване

• LIBTAYO (cemiplimab) е одобрен от ЕМА като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с 
метастатичен или локално авансирал ПККК (mCSCC или laCSCC), които не са подходящи за радикална
операция или радикална лъчетерапия.

• Данните от регистрационното проучване EMPOWER-CSCC-1 показват, че при пациенти с авансирал ПККК:

• cemiplimab към настоящия момент постига ORR от 46.1% и честота на пълен отговор 16.1%

• продължителността на отговора и общата преживяемост са по-големи от тези, наблюдавани с други
продукти

• Cemiplimab e включен в препоръките за лечение на авансирал ПККК на NCCN (2020) и EDF-EADO-EORTC 
(2020)

Stratigos A.J. et al. European interdisciplinary guideline on invasivesquamous cell carcinoma of the skin: Part 2. Treatment. European Journal of Cancer 128 (2020); NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN 
Guidelines®). Squamous Cell Skin Cancer. Version 1.2020, https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/squamous.pdf, accessed on 16-Sep-2020; Rischin D et al. Phase 2 Study of Cemiplimab in Patients with 
Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma (CSCC): Longer Follow-Up. ASCO 2020 (Poster 367); Libtayo® Summary of Product Characteristic 07/08/2020
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СЪКРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА 

LIBTAYO 350 mg концентрат за инфузионен разтвор

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml концентрат съдържа 50 mg цемиплимаб (cemiplimab). Всеки флакон съдържа 350 mg цемиплимаб в 7 ml разтвор.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

LIBTAYO като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с метастатичен или локално авансирал плоскоклетъчен карцином на кожата 

(mCSCC или laCSCC), които не са подходящи за радикална операция или радикална лъчетерапия.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозировка: препоръчителната доза е 350 mg цемиплимаб на всеки 3 седмици, приложена като интравенозна инфузия в продължение на 30 минути. 

Лечението може да продължи до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност. Не се препоръчва намаляване на дозата. Може да се наложи 

отлагане или прекратяване на прилагането на дозата въз основа на индивидуална безопасност и поносимост. За допълнителна информация относно 

препоръчителните промени за овладяване на нежеланите реакции моля, вижте КХП. Педиатрична популация: безопасността и ефикасността на LIBTAYO 

при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени. Старческа възраст: не се препоръчва коригиране на дозата при пациенти в старческа 

възраст. Пациенти с бъбречно увреждане: Не се препоръчва коригиране на дозата на LIBTAYO при пациенти с бъбречно увреждане. Има ограничени данни 

за LIBTAYO при пациенти с тежко бъбречно увреждане с CLcr 15 до 29 ml/min. Пациенти с чернодробно увреждане: Не се препоръчва коригиране на 

дозата при пациенти с леко чернодробно увреждане. Няма достатъчно данни при пациенти с умерено или тежко чернодробно увреждане, за да се дадат 

препоръки за дозировката. Начин на приложение: Трябва да се прилага чрез интравенозна инфузия в продължение на 30 минути през инфузионна 

система, съдържаща стерилен, апирогенен, вграден или добавен филтър (размер на порите от 0,2 микрона до 5 микрона) с ниска степен на свързване с 

протеините. Други лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно през същата инфузионна система.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. 

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
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СЪКРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Проследимост: за да се подобри възможността за проследяване на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се 

записват.

Имуносвързани нежелани реакции: наблюдавани са тежки имуносвързани нежелани реакции и такива с летален изход при употреба на цемиплимаб.Тези имуносвързани реакции 

може да засегнат всяка органна система. Повечето имуносвързани реакции първоначално се проявяват по време на лечението с цемиплимаб, но такива реакции може да настъпят 

и след прекратяване на лечението с цемиплимаб. При пациенти, лекувани с цемиплимаб или други PD-1/PD-L1 инхибитори могат да се появят едновременно имуносвързни 

нежелани реакции, засягащи повече от една органна система, като миозит и миастения гравис. Имуносвързаните нежелани реакции трябва да се овладяват с промени в лечението 

с цемиплимаб, хормонозаместителна терапия (ако е клинично показана) и кортикостероиди. В зависимост от тежестта на нежеланата реакция, приложението на цемиплимаб трябва 

да се спре или окончателно да се преустанови. При пациенти, на които е прилаган цемиплимаб, са наблюдавани имуносвързан пневмонит, имуносвързан колит, имуносвързан 

хепатит, имуносвързани ендокринопатии, тиреоидни нарушения (хипотиреоидизъм/хипертиреоидизъм), хипофизит, надбъбречна недостатъчност, имуносвързан захарен диабет тип 

1, включително диабетна кетоацидоза, при пациенти, на които е прилаган цемиплимаб , имуносвързани кожни нежелани реакции (вкл.тежки кожни нежелани реакции, като например 

синдром на Stevens-Johnson (SJS) и токсична епидермална некролиза (TEN) и други кожни реакции, като обрив, еритема мултиформе, пемфигоид), имуносвързан нефрит. За 

допълнителна информация относно имуносвързаните нежелани реакции, моля вижте пълната КХП.

Други имуносвързани нежелани реакции: наблюдавани са и други животозастрашаващи имуносвързани нежелани реакции и такива с летален изход при пациенти, на които е 

прилаган цемиплимаб, включително паранеопластичен енцефаломиелит и менингит. Пациентите трябва да се наблюдават за признаци и симптоми на имуносвързани нежелани 

реакции и да се лекуват чрез промени в лечението с цемиплимаб и с кортикостероиди. При постмаркетинговата употреба има съобщеия за отхвърляне на трансплантиран солиден 

орган при пациенти, лекувани с PD-1 инхбитори. При постмарктингови условия са съобщени случаи на реакция на присадката срещу реципиента при пациенти, лекувани с други PD-

1/PD-L1 Инхибитори във връзка с алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Реакции, свързани с инфузията: цемиплимаб може да предизвика тежки или животозастрашаващи реакции, свързани с инфузията. Пациентите трябва да се наблюдават за 

признаци и симптоми на реакции, свързани с инфузията, и да се лекуват чрез промени в лечението с цемиплимаб и с кортикостероиди.

Пациенти, изключени от клиничните изпитвания: пациентите, които са имали активни инфекции, или са били имунокомпрометирани, не са включени в основното проучване. При 

липса на данни, цемиплимаб трябва да се използва с повишено внимание при тези популации, след внимателна оценка на съотношението полза/риск за пациента.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Не са провеждани проучвания за взаимодействия от типа лекарство-лекарство с цемиплимаб. 

Употребата на системни кортикостероиди или имуносупресори преди започване на лечение с цемиплимаб, с изключение на системни кортикостероиди във физиологични дози 

(≤10 mg/дневно преднизон или еквивалент) трябва да се избягва поради потенциалното им влияние върху механизма на действие и ефикасността на цемиплимаб. Все пак системни 

кортикостероиди или други имуносупресори могат да се използват след започване на лечението с цемиплимаб за лечение на имуносвързани нежелани реакции 
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СЪКРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
ФЕРТИЛИТЕТ, БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ 

Бременност: не се препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват ефективна контрацепция, освен ако клиничната полза надвишава 

потенциалния риск. Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечението с цемиплимаб и в продължение на най-малко 4 месеца след 

последната доза цемиплимаб. Кърмене: ако жена избере да се лекува с цемиплимаб, тя трабва да бъде инструктирана да не кърми, докато се лекува с цемиплимаб и в продължение на най-

малко 4 месеца след последната доза.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ 

Обобщение на профила на безопасност: Може да се наблюдават имуносвързани нежелани реакции при употреба на цемиплимаб. Повечето от тях, включително тежки реакции, отзвучават 

след започване на подходяща лекарствена терапия или прекратяване на лечението с цемиплимаб. Безопасността на цемиплимаб е оценена при 591 пациенти с напреднали солидни тумори, 

включително 219 пациенти с напреднал плоскоклетъчен карцином на кожата (CSCC), които са получавали монотерапия с цемиплимаб в 2 клинични изпитвания (R2810-ONC-1423 и R2810-

ONC-1540). Имуносвързани нежелани реакции настъпват при 20,1% от пациентите, лекувани с цемиплимаб в клиничните изпитвания, включително такива от 5 степен (0,7%), 4 степен (1,2%) 

и 3 степен (6,1%). Имуносвързаните нежелани реакции са довели до трайно преустановяване на лечението с цемиплимаб при 4,4% от пациентите. Най-честите имуносвързани нежелани 

реакции са хипотиреоидизъм (7,1%), пневмонит (3,7%), имуносвързани кожни нежелани реакции (2,0%), хипертиреоидизъм (1,9%) и хепатит (1,9%). Нежеланите реакции са били сериозни при 

8,6% от пациентите и са довели до трайно преустановяване на лечението с цемиплимаб при 5,8% от пациентите. Има съобщения за тежки кожни нежелани реакции, включително синдром на 

Stevens-Johnson (SJS) и токсична епидермална некролиза (TEN) във връзка с лечението с цемиплимаб. Много честите нежелани реакции от всички степени са: диария (13,2%), обрив (23,3%), 

сърбеж (12,3), умора (21,5%). Честите нежелани реакции от всички степени са: реакция, свързана с инфузията (4,1%), хипотиреоидизъм (9,6%), хипертиреоидизъм (2,7%), пневмонит (5,9%), 

задух (2,6%), стоматит (2,4%), хепатит (1,4%), артралгия (5,0%), мускулно-скелетна болка (4,1%), артрит (1,4%), повишени аланин-аминотрансфераза (5,5%), аспартат-аминотрансфераза 

(5,0%), алкална фосфатаза в кръвта (2,7%), креатинин в кръвта (1,8%). За пълния списък на нежеланите реакции, моля вижте пълната КХП.

ПРЕДОЗИРАНЕ 

В случай на предозиране пациентите трябва да се наблюдават внимателно за признаци или симптоми на нежелани реакции и трябва да се назначи подходящо симптоматично лечение.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, моноклонални антитела. АТС код: L01XC33

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: EU/1/19/1376/001 ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНE: 28 юни 2019 г ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА: 07.08.2020

MAT-BG-2000210-1.0-10/2020



СЪКРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

За повече информация: Санофи България” ЕООД, гр. София 1784, бул. ,,Цариградско шосе” 90,Офис сграда Капитал Форт, тяло А, етаж 10, България, 

Тел: +359 970 53 00, Факс: +359 970 53 33, e-mail: bg-medical-info@sanofi.com

Преди да предпишете този продукт, моля запознайте се със съответните пълни точки от КХП.

ПРИЗИВ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ 

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на 

съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този 

лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в: 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) 

ул. Дамян Груев № 8 

1303, гр. София, 

Р. България 

Тел.: +359 2 8903 417 Факс: +359 2 8903 434

e-mail: bda@bda.bg 

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти 

или 

Притежател на разрешението за употреба/Представител на ПРУ 

Санофи България ЕООД

бул. Цариградско шосе 90

Офис сграда Капитал Форт, тяло А, етаж 10

София 1784

България

Тел. +359 2 970 53 00 Факс: +359 2 970 61 
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