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Лечение на HR+/HER2- мРГ*: правилният избор 

в точния момент



PALOMA-2: основни резултати от фаза III

проучване на Palbociclib + Letrozole с/у плацебо + 

Letrozole при постменопаузални жени с ER+/HER2−

напреднал РМЖ

ER, хормонални рецептори; HER2, рецептор-2 за човешки епидермален растежен фактор; РМЖ, Рак на 

млечна жлеза



PALOMA-2: фаза III проучване при постменопаузални жени с ER+, 

HER2– напреднал РМЖ

 Фаза III, рандомизирано, двойно заслепено проучване проведено в 186 центъра в 17 държави

 Лечението се продължава до обективна прогресия на заболяването, непоносима токсичност или оттегляне на съгласието.

Преминаването към другото рамо (Кросовър) не е разрешено

 Намаляването на дозата на Palbociclib/плацебото е разрешена по протокол. Намаляване на дозата на Letrozole не е 

разрешена

A Рандомизирането е стратифицирано по локация на заболяването (висцерални/не-висцерални), интервал 

свободен от заболяване и предхождаща (нео)адювантна терапия

b3 weeks on/1 week off of a 4-week cycle

clinicaltrials.gov NCT01740427;

Finn RS, et al. N Engl J Med 2016;375(20):1925–36

Placebo 

(3/1 schedule)

+ letrozole

(2.5 mg QD)

Palbociclib 

(125 mg QD, 3/1 scheduleb)

+ letrozole

(2.5 mg QD)

• Постменопаузални

• ER+, HER2– напреднал РМЖ

• Без предхождаща терапия за напреднало заболяване

• Предхождаща (нео)адювантна терапия с anastrozole или letrozole

е позволена, ако интервалът свободен от заболяване е ≥12

месеца от завършване на терапията

• Измеримо заболяване по RECIST v1.1 или костно заболяване

• ECOG PS 0–2

• Адекватна функция на органите

• Без напреднало, симптоматично висцерално разпространяване на 

заболяването, с риск от животозастрашаващи усложнения в 

краткосрочен план
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PALOMA-2: крайни точки и анализ

 Първична крайна точка:

 PFS оценен от изследователитеa

 Вторична крайна точка:

 вероятността за оцеляване 1, 2 и 3 години след първата доза на лечението в проучването; OS; обективен 

отговор на тумора; продължителност на отговора; клинична полза; безопасност; биомаркери; докладвани от 

пациентите резултатиb; фармакокинетика

 Статистическият анализ изисква 347 събития за 90% сила за засичане на HR = 0.69 (представляващ 44%

подобрение в средният PFS) с 1-странен α=0.025

 предположения: среден PFS за плацебо + letrozole = 9 месеца с/у palbociclib + letrozole 

= 13 месеца

 Заслепено централно ревю на крайните точки за ефикасност е извършено като подкрепящ анализ

 Към крайната дата на събиране на данни (26ти Февруари 2016), 331 PFS събития са се случили (n=194, palbociclib 

+ letrozole; n=137, плацебо + letrozole)

aДефиниран като времето от рандомизиране до радиологично доказана прогресия или смърт по време на изпитването, според RECIST v1.1

bEuroQol Group 5-Dimension Self-Report Questionnaire and the Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast

HR, рисково съотношение; OS, обща преживяемост; PFS, преживяемост свободна от прогресия

clinicaltrials.gov NCT01740427;

Finn RS, et al. N Engl J Med 2016;375(20):1925–36



PALOMA-2: демографски и изходни характеристики

aВисцерално заболяване е дефинирано като: Бял дроб (включително плевра) и/или черен дроб

bВреме от завършването на (нео)адювантната терапия до появяването на рецидив; процент, изчислен въз основа на броя на пациентите, които са получили (нео)адювантна терапия

Пациентите които са прогресирали по време на или ≤12 месеца от края на предхождащото лечение с anastrozole или letrozole не са включени

Finn RS, et al. N Engl J Med 

2016;375(20):1925–36

Palbociclib + letrozole

(N=444)

Плацебо + letrozole 

(N=222)

Възраст, n (%)

Средна (диапазон) 62 (30–89) 61 (28–88)

<65 години 263 (59.2) 141 (63.5)

65 години 181 (40.8) 81 (36.5)

Раса, n (%)

Бяла 344 (77.5) 172 (77.5)

Азиатска 65 (14.6) 30 (13.5)

Черна 8 (1.8) 3 (1.4)

Друга 27 (6.1) 17 (7.7)

ECOG PS, n (%)

0 257 (57.9) 102 (45.9)

1 178 (40.1) 117 (52.7)

2 9 (2.0) 3 (1.4)

Локация на заболяването, n (%)

Висцералнаa 214 (48.2) 110 (49.5)

Не-Висцерална 230 (51.8) 112 (50.5)

Само костна 103 (23.2) 48 (21.6)

Брой локации

1 138 (31.1) 66 (29.7)

2 117 (26.4) 52 (23.4)

3 112 (25.2) 61 (27.5)

≥4 77 (17.3) 43 (19.4)

Интервал свободен от заболяване,b n (%)

Ново метастатично заболяване 167 (37.6) 81 (36.5)

12 месеца 99 (22.3) 48 (21.6)

>12 месеца 178 (40.1) 93 (41.9)



PALOMA-2: демографски и изходни характеристики

a“Други” е опция ако нито една от другите опции не са подходящи за избиране;

“Липсващи данни” означава че центъра не е попълнил това поле поради липсваща информация.

bПациенти, които са получили anastrozole или letrozole като част от тяхната адювантна или неоадювантна терапия са изключени от проучването ако са имали прогресия на 

заболяването по време на лечението или в рамките на 12 месеца от приключването

Finn RS, et al. N Engl J Med 

2016;375(20):1925–36

Palbociclib + letrozole

(N=444)

Плацебо + letrozole 

(N=222)

Стадии на заболяването при поставяне на 

първоначалната диагноза, n (%)

I 51 (11.5) 30 (13.5)

II 137 (30.9) 68 (30.6)

III 72 (16.2) 39 (17.6)

IV 138 (31.1) 72 (32.4)

Неуточнен 36 (8.1) 12 (5.4)

Други или липсващи данниa 10 (2.3) 1 (0.5)

Тип на рецидив, n (%)

Локорегионален 2 (0.5) 2 (0.9)

Локален 6 (1.4) 3 (1.4)

Регионален 3 (0.7) 1 (0.5)

Далечен 294 (66.2) 145 (65.3)

Ново диагностициран 139 (31.3) 71 (32.0)

Предхождаща адювантна или 

неоадювантна терапия, n (%)

Химиотерапия 213 (48.0) 109 (49.1)

Неоадювантна 54 (12.2) 32 (14.4)

Адювантна 180 (40.5) 89 (40.1)

Адювантна хормонална терапияb 249 (56.1) 126 (56.8)

Tamoxifen 209 (47.1) 98 (44.1)

Anastrozole 56 (12.6) 29 (13.1)

Letrozole 36 (8.1) 16 (7.2)

Exemestant 30 (6.8) 13 (5.9)

Goserelin 5 (1.1) 6 (2.7)

Toremifene 7 (1.6) 1 (0.5)

Друга 3 (0.7) 4 (1.8)



PALOMA-2: PFS оценен от изследователите

aДата на прекъсване на данните: 31 Май, 2017

bСреденият период на проследяване е 23.0 месеца при palbociclib + letrozole и 22.3 месеца при плацебо + letrozole;

cСреденият период на проследяване е 37.6 месеца при palbociclib + letrozole и 37.3 месеца при плацебо + letrozole Rugo HS, et al. Presented at SABCS 2017 (Abstract P5-21-03)
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HR=0.56 (95% CI: 0.461–0.687), p<0.000001

PFS оценен от изследователитеa

Дата на прекъсване на данните: 26 Февруари, 2016b Дата на прекъсване на данните: 31 Май, 2017c

PAL + LET PBO + LET PAL + LET PBO + LET

mPFS, месеца (95% CI) 24.8 (22.1–NE) 14.5 (12.9–17.1) 27.6 (22.4–30.3) 14.5 (12.3–17.1)

PFS HR (95% CI) 0.576 (0.463–0.718) 0.563 (0.461–0.687)

1-sided p value <0.000001 <0.000001

Пациенти в риск:

444 325 224 164 24424 391 359 353 294 268 260 239 216 204 192 168 150 126 83 64 5 4 2 0
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PALOMA-2: Kaplan–Meier криви на mPFS по регион

Дата на прекъсване на данните: 31 Май, 2017

PBO + LETPAL + LET

Северна Америка Европа Азия
PAL + LET

(n=168)
PBO + LET

(n=99)
PAL + LET

(n=212)
PBO + LET

(n=95)
PAL + LET

(n=64)
PBO + LET

(n=28)

mPFS

(95% CI), mo

25.4

(17.5–31.3)

13.7

(8.4–19.3)

mPFS

(95% CI), mo

27.6

(23.0–32.4)

16.6

(11.3–21.9)

mPFS

(95% CI), mo

25.7

(19.4–NE)

13.9

(7.4–22.0)

HR (95% CI) 
0.54 (0.40–0.74)

HR (95% CI) 
0.59 (0.44–0.79)

HR (95% CI) 
0.59 (0.34–1.02)

p value <0.00005 p value <0.0005 p value <0.05
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PFS при пациенти с висцерално заболяване

Дата на прекъсване на данните: 26ти Февруари, 2016

Gelmon KA, et al. Presented at SABCS 2017 (Abstract P5-21-25)

Finn RS, et al. Poster presented at ASCO 2017 (Abstract 1039)

PAL + LET
(n=214)

PBO + LET
(n=110)

Среден (95% CI) PFS, месеца 19.3 (16.4–22.2) 12.9 (8.4–16.6)

HR (95% CI) 0.63 (0.47–0.85) 

P value <0.005
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No. at risk
214 184 163 135 114 64 23 4

110 78 66 51 41 24 9 1 0

PBO + LET
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PAL + LET



PFS при пациенти с не-висцерално заболяване

Дата на прекъсване на данните: 26ти Февруари, 2016 Finn RS, et al. Poster presented at ASCO 2017 (Abstract 1039)
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No. at risk
230 208 191 160 147 95 46 7 3 0

112 92 79 65 56 32 13 3 2 0

PBO + LET
Censored

PAL + LET

PAL + LET
(n=230)

PBO + LET
(n=112)

Среден (95% CI) PFS, месеца NR (25.1–NR) 16.8 (13.7–22.2)

HR (95% CI) 0.50 (0.36–0.70) 

P value <0.0001
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PFS при пациенти с ангажиране на черен или бял дроб

Дата на прекъсване на данните: 26ти Февруари, 2016

Finn RS, et al. Poster presented at ASCO 2017 (Abstract 1039)

Черен дроб Бял дроб – вкл. плевра
PAL + LET

(n=75)
PBO + LET

(n=46)

Среден PFS, 
месеца (95% CI)

13.7

(10.9–16.6)

8.4 

(5.5–12.9)

HR (95% CI) 0.62 (0.41–0.95) 

P value <0.05

PAL + LET
(n=171)

PBO + LET
(n=84)

Среден PFS, 
месеца (95% CI)

22.2

(16.8–25.4)

13.6 

(8.4–18.5)

HR (95% CI) 0.59 (0.41–0.83) 

P value <0.01

PAL + LET

PBO + LET

No. at risk
75 62 54 39 28 14 2 0

46 30 26 16 12 5 1 1 0

PAL + LET

PBO + LET

No. at risk
171 148 131 114 101 57 22 4

84 60 49 40 33 21 8 0
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PFS при пациенти само с костно заболяване

Дата на прекъсване на данните: 26ти Февруари, 2016 Finn RS, et al. Poster presented at ASCO 2017 (Abstract 1039)

Време (месеца)
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PAL + LET

PBO + LET

No. at risk
103 91 86 78 74 46 25 3 2 0

48 35 31 21 21 11 3 0

PBO + LET
Censored

PAL + LET

PAL + LET
(n=103)

PBO + LET
(n=48)

Среден (95% CI) PFS, месеца NR (24.8–NR) 11.2 (8.2–22.0)

HR (95% CI) 0.36 (0.22–0.59) 

P value <0.0001



PALOMA-2: подгрупов анализ на PFS
 PFS подобряването при palbociclib + letrozole с/у само letrozole е наблюдавано при всички под-групи

Finn RS, et al. N Engl J Med 2016;375(20):1925–36

Подгрупа
Palbociclib–Letrozole,

n (%)

Плацебо–Letrozole,

n (%)
HR (95% CI)

Всички рандомизирани пациенти 444 (100) 222 (100) 0.58 (0.46–0.72)

Възраст
<65 години

≥65 години

263 (59.2)

181 (40.8)

141 (63.5)

81 (36.5)

0.57 (0.43–0.74)

0.57 (0.39–0.84)

Раса
Бяла

Азиатска

344 (77.5)

65 (14.6)

172 (77.5)

30 (13.5)

0.58 (0.45–0.74)

0.48 (0.27–0.87)

Място на метастази – изходно ниво
Висцерални

Не-висцерални

214 (48.2)

230 (51.8)

110 (49.5)

112 (50.5)

0.63 (0.47–0.85)

0.50 (0.36–0.70)

Предхождаща хормонална терапия
Да

Не

249 (56.1)

195 (43.9)

126 (56.8)

96 (43.2)

0.53 (0.40–0.70)

0.63 (0.44–0.90)

Интервал свободен от заболяване

Ново метаст. заболяване

≤12 месеца

>12 месеца

167 (37.6)

99 (22.3)

178 (40.1)

81 (36.5)

48 (21.6)

93 (41.9)

0.67 (0.46–0.99)

0.50 (0.33–0.76)

0.52 (0.37–0.73)

Регион

Северна Америка

Европа

Азия

168 (37.8)

212 (47.7)

64 (14.4)

99 (44.6)

95 (42.8)

28 (12.6)

0.61 (0.43–0.85)

0.57 (0.41–0.80)

0.49 (0.27–0.87)

ECOG статус
0

1/2

257 (57.9)

187 (42.1)

102 (45.9)

120 (54.1)

0.65 (0.47–0.90)

0.53 (0.39–0.72)

Само костно заболяване – изходно 

ниво

Да

Не

103 (23.2)

341 (76.8)

48 (21.6)

174 (78.4)

0.36 (0.22–0.59)

0.65 (0.51–0.84)

Измеримо заболяване
Да

Не

338 (76.1)

106 (23.9)

171 (77.0)

51 (23.0)

0.66 (0.52–0.85)

0.35 (0.22–0.57)

Предхождаща химиотерапия
Да

Не

213 (48.0)

231 (52.0)

109 (49.1)

113 (50.9)

0.53 (0.40–0.72)

0.61 (0.44–0.84)

Най-скорошна терапия
Ароматазен инхибитор 

Антиестроген

91 (20.5)

154 (34.7)

44 (19.8)

75 (33.8)

0.55 (0.34–0.88)

0.56 (0.39–0.80)

Брой локации на заболяването
1

≥2

138 (31.1)

306 (68.9)

66 (29.7)

156 (70.3)

0.51 (0.34–0.77)

0.61 (0.47–0.79)

Хистопатологична класификация
Дуктален карцином

Лобуларен карцином

356 (80.2)

68 (15.3)

184 (82.9)

30 (13.5)

0.59 (0.46–0.75)

0.46 (0.27–0.78)

В полза на PAL + LET В полза на PCB + LET

0.15 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 2.00



PALOMA-2: общ отговор

 Като първоначална терапия при постменопаузални жени с ER+/HER2– напреднал 

РМЖ, palbociclib + letrozole подобрява ORR и CBR с/у само letrozole

aПотвърден пълен отговор + частичен отговор
b Потвърден пълен отговор + частичен отговор + стабилно заболяване ≥24 седмици

cЕдин пациент със само костно заболяване на изходно ниво е включен; всички други пациенти имат измеримо заболяване на изходно ниво

CBR, клинична полза; ORR, общ отговор

Finn RS, et al. N Engl J Med 

2016;375(20):1925–36

Palbociclib + letrozole

(N=444)

Плацебо + letrozole 

(N=222)

Отношение на 

шансовете (95% CI)

2-sided P value

(exact)

Всички рандомизирани

пациенти, n 
444 222

ORR,a % (95% CI)
42.1

(37.5–46.9)

34.7

(28.4–41.3)

1.40

(0.98–2.01)
0.06

CBR,b % (95% CI)
84.9

(81.2–88.1)

70.3

(63.8–76.2)

2.39

(1.58–3.59)
<0.0001

Средна продължителност 

на отговора, месеца

22.5

(19.8–28.0)

16.8c 

(14.2–28.5)
NR NR

Пациенти с измеримо

заболяване
338 171

ORR,a % (95% CI)
55.3

(49.9–60.7)

44.4

(36.9–52.2)

1.55

(1.05–2.28)
0.03

CBR,b % (95% CI)
84.3

(80.0–88.0)

70.8

(63.3–77.5)

2.23

(1.39–3.56)
<0.001

Средна продължителност на 

отговора, месеца

22.5

(19.8–28.0)

16.8 

(15.4–28.5)
NR NR



PALOMA-2: всичко Хематологични НЛР появи ли са се при

≥15% от пациентите без значение от рамото

 Степен 3/4 фебрилна неутропения е докладвана при 1.8% от пациентите в рамото с palbociclib + 

letrozole с/у 0% в рамото с placebo + letrozole

Finn RS, et al. N Engl J Med 2016;375(20):1925–36

Palbociclib + letrozole

(N=444)

Плацебо + letrozole 

(N=222)

Всякаква 

степен
Степен 3 Степен 4

Всякаква 

степен
Степен 3 Степен 4

Всякаква НЛР, % 98.9 62.2 13.5 95.5 22.1 2.3

Неутропения 79.5 56.1 10.4 6.3 0.9 0.5

Левкопения 39.0 24.1 0.7 2.3 0 0

Анемия 24.1 5.2 0.2 9.0 1.8 0

Тромбоцитопения 15.5 1.4 0.2 1.4 0 0



PALOMA-2: All-causality Non-hematological AEs Occurring in ≥15% of 

Patients

aВ palbociclib + letrozole групата, 30% от пациентите са имали степен 1 алопеция и 3% са имали степен 2 алопеция

В плацебо + letrozole групата, 15% от пациентите са имали степен 1 алопеция и 1% са имали степен 2 алопеция Finn RS, et al. N Engl J Med 2016;375(20):1925–36

Palbociclib + letrozole

(N=444)

Placebo + letrozole 

(N=222)

Всякаква степен Степен 3 Степен 4 Всякаква степен Степен 3 Степен 4

Всякаква НЛР, % 98.9 62.2 13.5 95.5 22.1 2.3

Умора 37.4 1.8 0 27.5 0.5 0

Гадене 35.1 0.2 0 26.1 1.8 0

Болка в ставите 33.3 0.2 0 33.8 0.5 0

Алопецияa 32.9 0 0 15.8 0 0

Диария 26.1 1.4 0 19.4 1.4 0

Кашлица 25.0 0 0 18.9 0 0

Болка в гърба 21.6 1.4 0 21.6 0 0

Главоболие 21.4 0.2 0 26.1 1.8 0

Топли вълни 20.9 0 0 30.6 0 0

Запек 19.4 0.5 0 15.3 0.5 0

Обрив 17.8 0.9 0 11.7 0.5 0

Астения 16.9 2.3 0 11.7 0 0

Повръщане 15.5 0.5 0 16.7 1.4 0

Болка в крайниците 15.3 0.2 0 17.6 1.4 0

Стоматит 15.3 0.2 0 5.9 0 0



PALOMA-2: обзор на нежелани лекарствени реакции

Сериозни НЛР

 Общата честота на сериозните НЛР е по-висока при пациентите получавали palbociclib + 

letrozole с/у плацебо + letrozole (20% с/у 13%)

 Сериозните НЛР са докладвани при <1% от пациентите в двете рамена с изключение на 

фебрилната неутропения (1.6% palbociclib + letrozole с/у 0% placebo + letrozole) и белодробна 

емболия (0.9% palbociclib arm с/у 1.4% плацебо + letrozole)

Постоянно спиране на лечението въз основа на НЛР

 9.7% от пациентите в palbociclib + letrozole рамото с/у 5.9% в placebo + letrozole рамото

Смърт поради НЛР

 2.3% от пациентите в palbociclib + letrozole рамото с/у 1.8% в плацебо + letrozole рамото

 Един смъртен случай (вторичен на инфекция на долните дихателните пътища и белодробна 

емболия) в placebo + letrozole рамото е считан за свързан с лечението според изследователите

Finn RS, et al. N Engl J Med 2016;375(20):1925–36



 IBRANCE® е единственият CDK4/6 инхибитор с едно включено в актуалната КХП изискване за

планирано проследяване

 Настоящата КХП за IBRANCE® не включва изисквания за проследяване на ЕКГ, електролитите или ФЧИ

 Единственото включено изискване за планирано проследяване е ПКК:

– ПКК трябва да се проследява преди началото на терапията с IBRANCE® и в началото на всеки цикъл, както на Ден 15 от първите 2 цикъла

и при клинични показания

– При пациенти, при които през първите 6 цикъла се наблюдава неутропения максимално от степен 1 или 2, през следващите цикли ПКК

трябва да се проследява на всеки 3 месеца, преди началото на цикъла и при клинични показания.

 Адаптирано по Кратка характеристика на продукта на IBRANCE®1.

 ПКК = пълна кръвна картина; CDK = циклин-зависима киназа; ЕКГ = електрокардиограма; ФЧИ = функционални чернодробни изследвания

PALOMA-2: проследяване на терапията

• Възможно е да е необходимо допълнително наблюдение в зависимост от индивидулния пациент

• Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на инфекция и да се лекуват, ако е 
необходимо

Наблюдение IBRANCE®

Мониториране на ЕКГ -

Електролити -

ФЧИ -

ПКК Включени



 Не се съобщава за клинично значими ефекти върху QTc интервала при лечение с 

IBRANCE®

 *PALOMA-2 (IBRANCE® + letrozole спрямо плацебо + letrozole при чувствителен към ЕТ HR+/HER2- мРГ) включва подпроучване за оценка на QTc като окончателна оценка на удължаването на QT

интервала при palbociclib.2 Съгласувани по време трикратни записи на ЕКГ 0, 2, 4, 6 и 8 часа на изходно ниво (Ден 0) и Цикъл 1 Ден 14.2 На всички пациенти са направени допълнителни ЕКГ за

мониториране на безопасността.2 QT интервалът е коригиран по сърдечната честота с корекцията на Fridericia (QTcF), корекцията на Bazett (QTcB) и коефициент на корекция, специфичен за проучването

(QTcS).

Нито един пациент в рамото на IBRANCE® + letrozole на подпроучването след изходното ниво не е имал максимална стойност на QTcS или QTcF ≥ 480 ms или максимално повишение от съгласуваните

по време стойности на QTcS или QTcF на изходно ниво с ≥ 60 ms.2 Горните граници от едностранния 95% доверителен интервал за средната промяна от съгласуваните по време стойности на QTcS,

QTcF и QTcB на изходно ниво във всички моменти от време и при Cmax в стационарно състояние след многократно приложение на IBRANCE® 125 mg е по-малко от 10 ms.2 Няма данни за клинично

значими ефекти на IBRANCE® + letrozole по отношение на QTc, PR интервала или QRS комплекса.2

ЕКГ = електрокардиограма; ЕТ = ендокринна терапия; HR+/HER2- = положителен за хормонални рецептори, отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор; мРГ = метастатичен

рак на гърдата; QTc = QT интервал, коригиран спрямо сърдечната честота; QTcB = QT интервал, коригиран по формулата на Bazett; QTcF = QT интервал, коригиран по формулата на Fridericia; QTcS =

специфичен за проучването коефициент на корекция на QT интервала.

 1. Durairaj C, et al. Anticancer Drugs. 2018;29(3):271-280.



• В подпроучването PALOMA-2 не се съобщава за клинично значими ефекти върху QTc интервала

при лечение с IBRANCE®*1

− IBRANCE® + letrozole при препоръчителния терапевтичен режим на дозиране не удължава QTc

интервала до клинично значима степен

• Настоящата КХП за IBRANCE® не включва изисквания за проследяване на ЕКГ:

− Възможно е да е необходимо допълнително наблюдение в зависимост от индивидуалния пациент.

• В актуалната КХП за IBRANCE® няма специални предупреждения или предпазни мерки при

употреба с лекарства, удължаващи QTc



PALOMA-2: заключение

 Palbociclib в комбинация с letrozole значително подобрява средният PFS сравнено с плацебо + 

letrozole като първа линия терапия при жени с ER+/HER2– напреднал РМЖ

 Наблюдавано е >13 месеца подобрение в средният PFS observed (27.6 с/у 14.5 месеца)

 0.563 (0.461–0.687); 2-sided P<0.001)

 Клиничната полза от palbociclib също така е демонстрирана при всички подгрупи

 Palbociclib е добре поносим. Най-честите НЛР са неутропения и левкопения; въпреки това,

общата честота на неутропеничната треска е ниска (1.6%)

 PALOMA-2, двойно заслепено, плацебо контролирано фаза III проучване потвърди 

безопасността и ефикасността на palbociclib + letrozole демонстрирани в отвореното фаза II 

PALOMA-1 проучване и надгражда върху профила на ефикасност и безопасност на CDK 4/6

инхибиторите в първа линия лечение на напреднал ER+/HER2– РМЖ

AE, adverse event; CDK, cyclin-dependent kinase; CI, confidence interval; ER+, estrogen receptor-

positive; HER2–, human epidermal growth factor receptor 2-negative; HR, hazard ratio;

PFS, progression-free survival Finn RS, et al. N Engl J Med 2016;375(20):1925–36



 IBRANCE® се приема като една капсула веднъж дневно, независимо от дозата

 НС = нежелано събитие; АИ = ароматазен инхибитор; IM = интрамускулно; PO = перорално.

PALOMA-2: дозировка

СЕДМИЦА 4СЕДМИЦА 1 СЕДМИЦА 3СЕДМИЦА 2

*Само през първия цикъл на пациентите се прилага инжекция с fulvestrant на Ден 15.

4-СЕДМИЧЕН ЦИКЪЛ

Само 7 капсули седмично,
21 капсули общо на месец

Дозово ниво Доза

Препоръчителна начална доза При 125 mg дневно

Първо понижение на дозата При 100 mg дневно

Второ понижение на дозата 75 mg дневно†

Промяна на препоръчителната доза IBRANCE® при НС

Таблетките не са показани в реални размери.

†Ако е необходимо допълнително понижение на дозата под
75 mg дневно, прекратете лечението

Понижение на дозата или промяна на дозата поради НС има при
34,4% от пациентите, приемали IBRANCE® в рандомизирани
клинични проучвания, независимо от комбинацията.

Адаптирано по Кратка характеристика на продукта на IBRANCE®. Адаптирано по Кратка характеристика на продукта на IBRANCE®.



 IBRANCE® е единственият инхибитор на CDK4/6 с > 4 години опит в реалната практика1, който 

допълва многобройните надеждни клинични данни2-4

 CDK = циклин-зависима киназа; FDA = Агенция по храните и лекарствата на САЩ; 

HR+/HER2- = положителен за хормонални рецептори, отрицателен за рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор; мРГ = метастатичен рак на гърдата. 

 1. FDA Approved drugs. IBRANCE®. https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/palbociclib-ibrance. Accessed March 2020. 

2. Finn RS, et al. N Engl J Med. 2016;375(20):1925-1936. 3. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439. 4. IBRANCE Data on File. 

> 16 000
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предписали IBRANCE®4
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На > 225 000
пациенти е предписан IBRANCE®4

След получаването на разрешение за употреба от 
FDA през 2015 г.:1

> 1000
включени пациенти с HR+/HER2-
мРГ2,3

Разрешен за употреба
в 

84
държави4



Обща преживяемост при лечение с първа линия 
Palbociclib + Letrozole с/у Letrozole при пациенти с 
HR+/HER2- метастатичен рак на млечната жлеза: 
данни от реалната практика в САЩ

SABCS 2019

DeMichele A, Cristofanilli M, Brufsky A, et al.

FLATIRON САЩ



DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019.

LET=letrozole; PAL=palbociclib. мРМЖ= метастатичен рак на млечната жлеза 

Електронна база данни Flatiron: Обща преживяемост при лечение с първа линия Palbociclib + 

Letrozole с/у Letrozole при пациенти с HR+/HER2- метастатичен рак на млечната жлеза: Данни от 

реалната практика в САЩ — Общ обзор на проучването

Цели: Ретроспективен анализ на електронни пациентски досиета, проведен посредством анонимни пациентски 

данни извлечени от базата данни Flatiron Health Analytic. Целта е, да се установи дали данните от реалната 

практика, могат да докажат подобряване на PFS и/или OS с PAL+LET сравнено с letrozole самостоятелно при 

първа линия лечение на HR+/HER2– мРМЖ

• Жени на възраст ≥18 години, при поставяне на диагноза 
мРМЖ

• Поставена диагноза мРМЖ, в която и да е част от 
историята на пациентката

• HR+/HER2– карцином 

• Дата на изписване на palbociclib + letrozole или letrozole 
самостоятелно, като първа линия лечение на мРМЖ, 
между 3 февруари 2015 и 28 февруари 2019

• Проследяване от 3 или повече месеца от датата на 
изписване на лечението, до 31 май 2019 – крайната дата 
за събиране на данни

• Данни за предходно лечение с: CDK4/6 инхибитори, 
ароматазни инхибитори, tamoxifen, raloxifene, toremifene, 
или fulvestrant за метастатичното заболяване

• Започване на лечението >90 дни след 
диагностицирането на метастатичното заболяване

• Лечение с CDK4/6 инхибитори, като част от клинично 
проучване

Включващи критерии Изключващи критерии

• Брой пациенти (N=1430): PAL+ LET (n=772); LET (n=658)



DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019.

• Real-world PFS: брой месеци от началото на лечението с palbociclib + letrozole или letrozole 
самостоятелно, до смърт или прогресия на заболяването (по преценка на лекуващия лекар на 
основа на радиологична оценка, лабораторни доказателства или клинична картина)

• Обща преживяемост (OS): брой месеци от началото на лечението с palbociclib + letrozole или
letrozole самостоятелно, до смърт поради каквато и да е причина, документирана в базата 
данни Flatiron

• Продължителност на проследяването: брой месеци от началото на лечението с palbociclib + 
letrozole или letrozole самостоятелно, до смърт или датата на прекратяване на събиране на 
данни (31 май 2019), което от двете настъпи първо

Статистически 

анализ

• Ползвана е многовариантна биномиална логистична регресия за създаване на 
оценки за склонност (PS)

• Отделните пациенти в всяко рамо, са съпоставени 1:1 по най-близка оценка за 
склонност (PS) с точност до 0.1 точки

• Общата преживяемост е изчислена чрез анализ на Kaplan-Meier кривите. Използван 
е Cox модел за изчисляване на пропорционалния риск за PFS и OS между 
изравнените рамена на проучването

Крайни цели

Електронна база данни Flatiron: Обща преживяемост при лечение с първа линия 
Palbociclib + Letrozole с/у Letrozole при пациенти с HR+/HER2- метастатичен рак на 
млечната жлеза: Данни от реалната практика в САЩ — Общ обзор на проучването



Некоригирана обща кохорта Кохорта след корекция спрямо оценка на склонност (PS)

Характеристики PAL+LET (n=772)
LET

(n=658)
Стандартизирана 

разлика
PAL+LET (n=464)

LET
(n=464)

Стандартизирана 
разлика

Възраст, години
Средна (SD)
Медиана (IQR)

65.2 (10.4)
66 (58–73)

69.2 (10.9)
70 (61–79)

-0.3793 66.5 (10.9)
68 (59–75)

67.0 (10.9)
67 (60–76)

-0.0715

Възрастова група,* n (%), години
18–49
50–64
65–74
≥75

52 (6.7)
304 (39.4)
262 (33.9)
154 (19.9)

30 (4.6)
187 (28.4)
193 (29.3)
248 (37.7)

0.0944
0.2331
0.0992
-0.3995

33 (7.1)
151 (32.5)
161 (34.7)
119 (25.6)

27 (5.8)
163 (35.1)
152 (32.8)
122 (26.3)

0.0532
-0.0458
0.0564
-0.0359

Раса,* n (%)
Бяла
Черна
Азиатска
Испанска или Латино
Друга/неуточнена

525 (68.0)
54 (7.0)
13 (1.7)
22 (2.8)

158 (20.5)

446 (67.8)
60 (9.1)
10 (1.5)
15 (2.3)

127 (19.3)

0.0048
-0.0781
0.0131
0.0361
0.0292

319 (68.8)
37 (8.0)
5 (1.1)

12 (2.6)
91 (19.6)

318 (68.5)
40 (8.6)
6 (1.3)

11 (2.4)
89 (19.2)

-0.0177
-0.0358
0.0078
0.0083
0.0417

Тип лечебно заведение,* n (%)
Академично
Обществено

46 (6.0)
726 (94.0)

31 (4.7)
627 (95.3)

-0.0555 29 (6.3)
435 (93.8)

20 (4.3)
444 (95.7)

-0.0808

Стадии при поставяне на първоначалната 
диагноза,* n (%)

I
II
III
IV
Не е документиран

82 (10.6)
187 (24.2)
109 (14.1)
321 (41.6)
73 (9.5)

79 (12.0)
149 (22.6)
97 (14.7)

254 (38.6)
79 (12.0)

-0.0437
0.0373
-0.0177
0.0608
-0.0825

55 (11.9)
105 (22.6)
61 (13.1)

197 (42.5)
46 (9.9)

51 (11.0)
102 (22.2)
66 (14.2)

192 (41.4)
53 (11.4)

0.0234
-0.0157
0.0176
0.0022
-0.0244

ECOG PS,* n (%)
0
1
2, 3, or 4
Не е документиран

293 (38.0)
159 (20.6)
49 (6.4)

271 (35.1)

167 (25.4)
134 (20.4)
84 (12.8)

273 (41.5)

0.2728
0.0057
-0.2196
-0.1316

144 (31.0)
92 (19.8)
38 (8.2)

190 (40.9)

135 (29.1)
108 (23.3)
38 (8.2)

183 (39.4)

0.0421
-0.0410
-0.0017
-0.0021

Електронна база данни Flatiron: Пациентски характеристики

DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019.LET=letrozole; PAL=palbociclib;

• Разлика в оценката за склонност (PS) ≥0.10 се счита за практически значима



Електронна база данни Flatiron: Пациентски характеристики

DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019..

†Висцералното заболяване е дефинирано като, метастази в бял дроб и/или черен дроб. Възможно е тези пациенти да са имали метастази и в други 

локации. Не висцерално заболяване е дефинирано като, липса на метастази в бяло или черен дроб.

‡Множество метастази в една локализация, се брои като едно огнище (примерно, ако пациент има 3 костни метастази в гръбнака, това се счита за едно 

огнище).

LET=letrozole; PAL=palbociclib

Некоригирана обща кохорта
Кохорта след корекция спрямо оценка на склонност 

(PS)

Характеристики
PAL+LET 
(n=772)

LET
(n=658)

Стандартизирана 
разлика

PAL+LET 
(n=464)

LET 
(n=464)

Стандартизирана 
разлика

Висцерално заболяване,*† n (%)
Не
Да

442 (57.3)
330 (42.7)

437 (66.4)
221 (33.6)

0.1894 298 (64.2)
166 (35.8)

285 (61.4)
179 (38.6)

-0.0862

Само костно заболяване,* n (%) 
Не
Да

501 (64.9)
271 (35.1)

398 (60.5)
260 (39.5)

-0.0913 272 (58.6)
192 (41.4)

276 (59.5)
188 (40.5)

0.0291

Мозъчни метастази, n (%) 
Не
Да

753 (97.5)
19 (2.5)

628 (95.4)
30 (4.6)

-0.1142 453 (97.6)
11 (2.4)

440 (94.8)
24 (5.2)

-0.1121

Време от първоначалната диагноза до 
диагноза с метастатично заболяване,* n (%), 
години

Де ново
≤1
>1–≤5
>5
Не е документирано

321 (41.6)
19 (2.5)

123 (15.9)
308 (39.9)

1 (0.1)

254 (38.6)
23 (3.5)

111 (16.9)
269 (40.9)

1 (0.2)

0.0608
-0.0609
-0.0253
-0.0201
-0.1142

197 (42.5)
12 (2.6)

67 (14.4)
188 (40.5)

0

192 (41.4)
12 (2.6)

76 (16.4)
184 (39.7)

0

0.0022
-0.0291
-0.0964
0.0808

NA

Брой метастатични огнища,*‡ n (%)
1
2
3
4
≥5
Не е документиран

372 (48.2)
220 (28.5)
110 (14.2)

40 (5.2)
20 (2.6)
10 (1.3)

365 (55.5)
147 (22.3)

64 (9.7)
18 (2.7)
10 (1.5)
54 (8.2)

-0.0201
-0.0201
-0.0201
-0.0201
0.0755
-0.0201

260 (56.0)
120 (25.9)
48 (10.3)
17 (3.7)
9 (1.9)

10 (2.2)

256 (55.2)
122 (26.3)
51 (11.0)
18 (3.9)
9 (1.9)
8 (1.7) 

-0.0022
-0.0004
-0.0323
-0.0151
0.0138
0.0808

• Разлика в оценката за склонност (PS) ≥0.10 се счита за 
практически значима



Електронна база данни Flatiron: Real-World PFS при 

пациенти лекувани с Palbociclib + Letrozole с/у Letrozole
 Медианата на проследяване е 23.1 и 24.4 месеца за коригирани за оценка на склонност (PS) palbociclib + letrozole и letrozole 

самостоятелно, съответно

 Медианата на real-world PFS е значително по-дълга при пациенти, които са получили palbociclib + letrozole с/у letrozole

самостоятелно преди и след коригиране спрямо оценката за склонност (P<0.0001)

DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019.LET=letrozole; PAL=palbociclib; PSM=коригиранe спрямо оценката за склонност



Електронна база данни Flatiron: Real-World обща 

преживяемост (OS) при пациенти лекувани с Palbociclib + 

Letrozole с/у Letrozole
 След коригиране спрямо оценката за склонност (PSM), медианата на OS е 38.1 месеца (95% CI, 32.3–NE) в рамото на

letrozole и все още не е достигната (NR) в рамото на palbociclib + letrozole; повече пациенти са починали в рамото на 

letrozole (n=182; 39.2%) в сравнение с рамото на palbociclib + letrozole (n=113; 24.4%)

 На втората година от началото на проследяването, честотата на обща преживяемост (OS) сред пациентите, които са получили palbociclib + 

letrozole с/у letrozole самостоятелно е, 80.1% с/у 63.9%. 

DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019.
Забележка: данните за обща преживяемост от PALOMA-2 са все още незрели. 

LET=letrozole; PAL=palbociclib; PSM=кохорта коригирана спрямо оценката за склонност. 



Електронна база данни Flatiron: обща преживяемост по 

подгрупа

 Като цяло, ползата на комбинацията от palbociclib + letrozole с/у letrozole самостоятелно, е наблюдавана при 

всички подгрупи с изключение на раса

DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019.

Забележка: данните за обща преживяемост от PALOMA-2 са все още незрели.

Dx=диагноза; LET=letrozole; ND=не е документирана; PAL=palbociclib



Обща преживяемост при лечение с първа линия Palbociclib + Letrozole с/у 

Letrozole при пациенти с HR+/HER2- метастатичен рак на млечната жлеза: данни 

от реалната практика в САЩ — обзор

 В реалната практика, първа линия PAL+ LET е по-ефективна от LET самостоятелно в хетерогенна популация и 

сред различни подгрупи пациенти. След коригиране спрямо оценката за склонност (PSM), HR=0.55 [95% CI, 0.45–

0.66] за Real-world PFS и HR=0.52 [95% CI, 0.40–0.68] за обща преживяемост (OS)

 Тези данни допълват наблюдаваната в рандомизираните клинични проучвания, превъзходност на CDK4/6 в 

комбинация с ароматазни инхибитори

 Въпреки че медианата на OS е достигната в рамото с letrozole, значителното цензуриране в анализи за обща 

преживяемост, подчертава нуждата за допълващи анализи с по-дълго проследяване

 Ограничения:

 Електронните пациентски досиета (EHR), подлежат на риск от липсваща или грешно въведена информация

 Прогресията на заболяването е оценена от лекуващия лекар на основата на интерпретация на радиологични или патологични 

резултати, а не ползвайки стандартни критерии, като RECIST

 Възможно е да има потенциални ползи поради липсата на рандомизиране или други не измерими фактори 

 Въпреки големият брой пациенти, някой подгрупи, например пациенти под 50 годишна възраст, може да не са достатъчно на 

брой за засичане на значителна разлика между кохортите

 Ретроспективните анализи не могат да докажат причинност и не са предназначени за директно сравнение с рандомизирани 

клинични проучвания

 Констатациите от пациентите, включени в базата данни Flatiron, не може да бъдат генерализирани за други пациентски 

популации

DeMichele A, et al. P1-19-02. SABCS 2019.

Забележка: данните за обща преживяемост от PALOMA-2 са все още незрели

EHR=електронни пациентски досиета; LET=letrozole; PAL=palbociclib; PSM=коригиране спрямо оценката за склонност



Лечение на HR+/HER2- мРГ*: правилният избор в 

точния момент

БЛАГОДАРЯ


