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Ангиогенеза: отличителен белег на рака

• Ангиогенезата е ключов процес осигуряващ

на всяка жива клетка адекватни доставки 

на хранителни вещества и кислород и 

отвежда ненужните или отпадни продукти

резултат от жизнения цикъл на клетката.

• При рак ангиогенезата е постоянно 

активирана с цел да отговори на 

повишените нужди от нови кръвоносни

съдове необходими да изхранват

ексцесивния растеж на тумора. Този

процес се приема, като един от най-

значимите белези на рака (Hanahan и 

Weinberg 2011).

Tumor Angiogenesis, A Key Target for Cancer Therapy. Dieter Marmé. © Springer Nature Switzerland AG 2019.
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Ангиогенеза: отличителен белег на рака

• Растежът на тумора и неговото 

метастазиране до голяма степен 

зависят от съпътстващия растеж на 

нови туморни съдове, процес 

познат, като туморна ангиогенеза.

• Туморната ангиогенеза е реална цел 

за антитуморна терапия, която е 

предложена преди повече от четири 

десетилетия (Carmeliet 2005; Fenton 

et al. 2004; Folkman 1971; Jain 2005; 

Kerbel and Folkman 2002).

Tumor Angiogenesis, A Key Target for Cancer Therapy. Dieter Marmé. © Springer Nature Switzerland AG 2019.
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Анти-ангиогенезна терапия

 Намалява броя на абнормните туморни 
съдове

 Инхибира прорастването на нови съдове

 Стабилизира съдовата система

 Подобрен кръвоток

 Влияние върху туморната микросреда

 Без потискане на костномозъчната
активност

 Без кумулирана токсичност

Подобрена ефикасност

Избягване на 

факторите 

потискащи  

растежа

Избягване на 

имунен отговор и 

клетъчно 

унищожение

Активиране на 

репликацията и 

безсмъртие на 

клетката

Тумор-

провокирано 

възпаление

Активиране на 

инвазия и 

метастазиране

Мутации свързани с 

геномна нестабилност

Противопоставяне на 

клетъчната смърт

Влошаване на 

клетъчната 

енергетика
Поддържане 

пролиферативното

сигнализиране

Индуциране на

ангиогенезата

Ангиогенеза: отличителен белег на рака

1. Hanahan and Weinberg. Cell. 2011;144:646; 2. Fukumura et al. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15:325.
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• Nintedanib таргетира рецепторите на три растежни фактора въвлечени в туморната ангиогенеза:1-3 VEGFR, PDGFR и FGFR. Таргетирането
на тези рецептори е свързано с ефективното блокиране на ангиогенезата, така че тумора да не намери алтернативен път за нарастване и 
разпространение3

• Nintedanib е показал трайна анти-фибротична и анти-инфламаторна активност при животински модели, също и анти-фибротична
активност при първични фибротични процеси в белия дроб5-7

• Аберантната туморна строма (TAF) подпомага инициирането на рака, растежа, инвазията и метастазите, както и резистентността към
терапия.8 Nintedanib може да взаимодейства избирателно с натрупването на аберантна туморна строма (TAF) при белодробния
аденокарцином.

• Nintedanib не индуцира епителен към мезенхимен преход (EMT), който е лош прогностичен белег и се свързва с резистентност към 
терапията9,10

Nintedanib: механизъм на действие

Ангиогенеза4 Блокиране на ангиогенезата

FGFR, VEGFR, и PDGFR 

регулират прорастването на 

нови кръвоносни съдове

FGFR VEGFR PDGFR

Новите 
кръвоносни 
съдове 
доставят 
хранителни 
вещества, 
необходими за 
нарастването 
и разпростра-
нението на 
тумора

Туморът е 
лишен от 
необходимит
е хранителни 
вещества за 
растеж и 
разпростране
ние

Nintedanib таргетира FGFR, VEGFR, и

PDGFR, за да инхибира прорастването 

на нови кръвоносни съдове

Nintedanib

FGFR VEGFR PDGFR

Троен киназен инхибитор, който блокира ангиогенезата

Анти-фибротична и анти-инфламаторна активност

1. VARGATEF® EU SmPC 2018. 2. Hilberg F, et al. Cancer Res 2008;68:4774-4782. 3. Rashdan S, Hanna N. Expert Opin Pharmacother 2014;15:729-739. 4. Ellis LM, Hicklin DJ.et al. Nat Rev Cancer 2008;8:579-591. 5. 
Wollin L, et al. Eur Respir J 2015;45:1434–1445. 6. Chaudhary NI, et al. Eur Respir J 2007;29:976–985. 7. Huang J, et al. Ann Rheum Dis 2015 Apr 9. pii: annrheumdis-2014-207109. 8. Öhlund D, et al. J Exp Med
2014;211:1503–1523. 9. Cenik B, et al. Mol Cancer Ther 2013;12:992–1001. 10. Cao H, et al. Pathol Res Pract 2015;211:557–569.
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Nintedanib - основни фармакокинетични характеристики

AUC, площ под кривата; Cmax, максимална концентрация; PK, фармакокинетика. Dallinger C, et al. J Clin Pharmacol 2016;doi: 10.1002/jcph.752 [Epub ahead of print].

Бърза абсорбция след перорален прием; 

AUC и Cmax се увеличават пропорционално при перорален прием

Стабилни плазмени нива се достигат до 7 дни с двукратен прием

Висок клирънс (абсолютна бионаличност от ~5%);

Клирънса не се е променил след многократен прием и натрупването след 

многократен прием е пренебрежимо малко

Фармакокинетичните характеристики са били сходни при здрави доброволци и 

пациенти с рак

Времето на полуживот е подходящо за двукратен прием



LUME-LUNG 1
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Дизайн на проучването: двойно сляпо, фаза III клинично 
проучване на nintedanib плюс docetaxel срещу placebo плюс
docetaxel 

Nintedanib 200 mg bid p.o., D2–21,

+ docetaxel 75 mg/m2 iv, D1,

21-дневен цикъл (n=655)

Placebo bid p.o., D2–21,

+ docetaxel 75 mg/m2 iv, D1,

21-дневен цикъл (n=659)

N=1314

Р

А

Н

Д

О

М

И

З

А

Ц

И

Я

Пациенти с НДРБД 

стадий IIIB/IV 

или рецидивиращо 

заболяване, 

прогресирали след 

1ва линия 

химиотерапия

(всички хистологични 
типове; ECOG PS 0–1)*

1:1

PD

PD

Броя на циклите с docetaxel не са били ограничени

Монотерапия е била позволена след поне 4 цикъла комбинирана терапия

*При пациенти с рецидивиращо заболяване е разрешен един допълнителен предходен терапевтичен режим на адювантна, неоадювантна или неоадювантна терапия плюс 

адювантна терапия. Пациентите, които са получавали доцетаксел или VEGF / VEGFR инхибитори (различни от bevacizumab), са имали активни метастази в мозъка, имали са

кавернозни или некротични тумори или са имали наскоро анамнеза за хемоптиза или кървене.са били изключени от проучването.

стратифициране по: ECOG PS (0 срещу 1)

предходна терапия с bevacizumab (да/не)

хистологична характеристика (плоскоклтъчен срещу аденокарцином)

мозъчни метастази (да/не)

bid, двукратен дневен прием; ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; iv, интравенозно; НДРБД, НеДребноклотъчен Рак на Белия Дроб; PD, прогресиращо заболяване; p.o., през устата; 

VEGF(R), съдово ендотелен растежен фактор (рецептор).

Reck M, et al. Lancet Oncol 2014;15:143–55.
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Свободна от прогресия преживяемост (PFS) по незевисима централна оценка, 

всички пациенти (първична крайна цел)

Първична крайна цел:
добавянето на nintedanib към docetaxel сигнификантно повишава 
свободната от прогресия преживяемост (PFS) сравнено с плацебо

CI, доверителен интервал; HR, hazard ratio; PFS, свободна от прогресия преживяемост.

Reck M, et al. Lancet Oncol 2014;15:143–55.

565 295 155 57 19 4 3 1 0

569 250 116 43 21 2 1 0 0

Nintedanib

Placebo

брой

Nintedanib 

+ docetaxel

Placebo + 

docetaxel

Медиана на PFS 

(месеци)
3.4 2.7

HR: 0.79 (95% CI: 0.68–0.92); p=0.0019
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Свободна от прогресия прежияемост (PFS) по независима централна оценка 

според хистологията на тумора

Увеличение на свободната от прогресия преживяемост (PFS) с 
nintedanib при пациенти с аденокарцином и плоскоклетъчен
тип НДРБД

CI, доверителен интервал; HR, hazard ratio; PFS, свободна от прогресия преживяемост.

1. Reck M, et al. Lancet Oncol 2014;15:143–55; 2. Reck M, et al. J Clin Oncol 2013;31(Suppl.):Abstract LBA8011 and oral presentation.

Nintedanib 
+ docetaxel

Placebo 
+ 

docetaxel

Median
PFS 
(месеци)

4.0 2.8

HR: 0.77 (95% CI: 0.62–0.96); 
p=0.0193

Nintedanib + 
docetaxel

Placebo + 
docetaxel

Median
PFS 
(месеци)

2.9 2.6

HR: 0.77 (95% CI: 0.62–0.96); 
p=0.0200

Аденокарцином1
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Nintedanib
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277 150 86 32 13 1 1 0

285 129 70 28 12 1 1 0

Nintedanib

Placebo

Брой

Плоскоклетъчен карцином2
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Увеличение на свободната от прогресия преживяемост
(PFS) с nintedanib при повечето подгрупи

CI, доверителен интервал; CR, пълен отговор; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; PD, прогресиращо заболяване; PFS, свободна от прогресия преживяемост; PR, частичен отговор; SD, стабилно 

заболяване.

Reck M, et al. Lancet Oncol 2014;15:143–55.

Свободна от прогресия преживяемост (PFS) по независима централна оценка 

по предварително определен анализ на подгрупите
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Не се установява сигнификантна разлика в общата преживяемост
(OS) между терапевтичните рамена в групата на всички пациенти

Основна вторична крайна цел по предварително дефиниран стъпков анализ

655 516 374 271 200 147 106 67 34

659 511 344 250 162 120 91 58 28

Nintedanib

Placebo

Брой

14

13

Nintedanib 

+ docetaxel

Placebo + 

docetaxel

Медиана на OS 

(месеци)
10.1 9.1

HR: 0.94 (95% CI: 0.83–1.05); p=0.2720
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CI, доверителен интервал; HR, hazard ratio; OS, обща преживяемост.

Reck M, et al. Lancet Oncol 2014;15:143–55.
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Увеличение на общата преживяемост (OS) с nintedanib при 
всички пациенти с аденокарцином

CI, доверителен интервал; HR, hazard ratio; OS, обща преживяемост.

Reck M, et al. Lancet Oncol 2014;15:143–55.

Основна вторична крайна цел по предварително дефиниран стъпков анализ

322 263 203 163 131 96 72 46 25

336 269 184 139 101 73 55 33 15

Nintedanib

Placebo

Брой 

10

7

Nintedanib 

+ docetaxel

Placebo + 

docetaxel

Медиана на OS 

(месеци)
12.6 10.3

HR: 0.83 (95% CI: 0.70–0.99); p=0.0359
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52.7%

44.7%

25.7%

1-годишна 
преживяемост

2-годишна 
преживяемост

19.1%
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Увеличаване на общата преживяемост (OS) с nintedanib при 
пациенти с аденокарцином, чиито тумори не са отговорили на 
химиотерапия от 1-ва линия (по данни на изследователя)

CI, доверителен интервал; HR, hazard ratio; OS, обща преживяемост; PD, прогресиращо заболяване.

Reck M and Mellemgaard A. Biologics 2015;9:47–56. 

53 44 27 22 18 13 10 7 4

64 51 24 14 11 7 3 2 2

Nintedanib

Placebo

Брой

2

1

Аденокарцином с прогресия на заболяването при 1-ва линия химиотерапия

Nintedanib 

+ docetaxel

Placebo + 

docetaxel

Медиана на OS 

(месеци)
9.8 6.3

HR: 0.62 (95% CI: 0.41–0.94); p=0.0246

43.0%

24.6%

21.5%

1-годишна 
преживяемост

2-годишна 
преживяемост

5.3%
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Обща преживяемост (OS) при Европейската популация с аденокарцином

Увеличаване на общата преживяемост (OS) с nintedanib при 
европейски пациенти с аденокарцином (по данни на 
изследователя)

Пациентите без документирана смърт са били цензурирани към датата на последния контакт, когато може да се потвърди, че пациентът е бил жив.

CI, доверителен интервал; HR, hazard ratio; OS, обща преживяемост.

Heigener D, et al. Ann Oncol 2016;27(Suppl 6):Abstract 1276P and poster.

• Наблюдава се 4.7-месечно подобрение на медианата на общата преживяемост (OS) при пациенти, лекувани с 

nintedanib в сравнение с пациенти, лекувани с плацебо
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Платина базирана 

химиотерапия
(ако преди това и приеман 

pembrolizumab монотерапия)

2L2

Химиотерапия 

или друго

Docetaxel

Pemetrexed

Имунни Чекпоинт

Инхибитори

Pembrolizumab
(PD-L1 ≥1%)

Nivolumab

Atezolizumab Erlotinib

Ангиогеназа

Ramucirumab 

+ docetaxel

Nintedanibb

+ docetaxel

Имунотерапия (I-O) + химиотерапия от първа линия: Какви 
терапевтични възможности остават за втора линия не-плоскоклетъчен
НДРБД без онкогенни драйвери

Обзор: Терапевтични опции при пациенти в стадий IV на не-плоскоклетъчен НДРБД

1L2
Pembrolizumab

+ платина базирана 

химиотерапия

+ pemetrexed

Pembrolizumab

±платина базирана 

химиотерапия

+ pemetrexed3,a

Платина базирана 

химиотерапия

PD-L1 ≥50%
(максимум 0% от пациентите)1

PD-L1 <50%
(максимум 70% от пациентите)1

Atezolizumab

+ bevacizumab

+ paclitaxel and carboplatin

Any PD-L1

aIn the EU, pembrolizumab is approved as a 1L monotherapy for patients with metastatic NSCLC and PD-L1 ≥50% and in combination with chemotherapy for patients with metastatic non-SQ NSCLC regardless 

of PD-L1 tumour expression status; bNSCLC of adenocarcinoma histology.

1. Reck M et al. N Engl J Med. 2016;375:1823; 2. Planchard D et al. Ann Oncol. (2018) 29 (suppl 4): iv192–iv237 (Updated 18 September 2019 by the ESMO Guidelines Committee); 3. Keytruda SmPC 2019.
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Имунотерапията не е подходяща за всеки!

• Активиращи мутации (EGFR, 

ALK, ROS1)

• Автоимунни заболявания

• Белодробна фиброза

• Симптоматични мозъчни 

метастази

• Продължителна терапия с 

системни кортикостероиди в 

дози >10 mg

PD-1/PD-L1 контраиндикации Nintedanib контраиндикации

• Проява на хиперсензитивност

към nintedanib, фъстъци или 
соя



Какво е известно за ефикасността на 

антиангиогенезата след прогресия на 

имунотерапия (I-O)
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• VEGF създава имуносупресивна
(протуморна) микросреда1,2

– Усилено регулиране на имуносупресивни
клетки
 Регулаторни T-клетки (Tregs)

 Миелоид-свързани супресорни клетки (MDSCs)

– Нарушено антигенно представяне
 Потискане на узряването на дендритните

клетки (DC), 
туморсвързани макрофаги (TAMs)

 Нарушена функция на T-клетките –
цитотоксични Т-лимфоцити (CTLs) 

• Индуцираната от хипоксията секреция на 
VEGF води до имунотолерантна туморна 
микросреда (TME)3

VEGF играе важна роля като ключов медиатор на 
имуносупресивната туморна микросреда (TME)

Ефекти на ангиогенните фактори върху 

имунната система2

ANG = ангиогенин; CD = кластър на диференциация; CTL = цитотоксични Т-лимфоцити; DC = дендритна клетка; FASL = Fas лиганд; HGF = хепатоцитен растежен фактор; IL = интерлевкин; ICAM = 

междуклетъчна адхезионна мелекула; MDSC = миелоид-свързана  супресорна клетка; NK = естествен убиец; TAM = тумор-свързан макрофаг; TME = туморна микросреда.

1. Fukumura D et al. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15:325; 2. Khan KA and Kerbel RS. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15:310; 3. Chouaib S et al. Front Immunol. 2012;3:21.
ESMO 2019, Barcelona, Spain, 29 September 2019
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Ангио-имуногенното превключване като подлежащ 
механизъм

1. Fukumura D, et al. Nat Rev Clin Oncol 2018;15(5):325-340; 2. van der Woude LL, et al. Trends Cancer 2017;3(11):797-808.

• Имуносупресивната туморна 
микросреда (TME) е тясно свързана 
с резистентността към имунните 
чекпоинт инхибитори (ICI) и е 
свързана с ангиогенезата1

• Абнормната васкуларизация може 
да допринесе за резистентонст към 
имунните чекпоинт инхибитори (ICI)

• Антиангиогенната терапия може да 
подпомогне нормализирането на 
съдовете и съответно да подобри 
достъпа на имунни клетки до 
тумора. Тези процеси променят 
туморната микросреда (TME)2 в 
посока на имуностимулираща.
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Отговор

2L

I-O

n (%)

(N=11)

3L

Nintedanib + Docetaxel

n (%)

(N=11)

ORR 18.2% 36.5%

CR 0 0

PR 2 (18.2) 4 (36.5)

SD 3 (27.3) 5 (45.5)

PD 6 (54.5) 2 (18.2)

DCR 45.5% 81.8%

1L

2L имунотерапия

3L

Химио (платина 

базиран дублет)

Последователност 

Испански регистър на пациенти на терапия с Nintedanib (NPU)

Nintedanib +
docetaxel

CR = честота на обективен отговор; DCR = контрол на заболаването.

Corral J et al. Clin Transl Oncol. 2019;21:1270.

Резултати за ORR и DCR с нинтеданиб + доцетаксел след предходни I-O и химиотерапия

Nintedanib + Docetaxel след имунотерапия: клинични 
данни
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Последователността на лечението с имунотерапия 
и nintedanib + docetaxel показва обнадеждаваща 
обща преживяемост(OS)1

1. Corral J, et al. Clin Transl Oncol 2019;21(9):1270-1279.

Крива на Kaplan–Meier за общата преживяемост (OS)

Медиана на общата преживяемост (mOS) от началото 

на имунотерапия (включително nintedanib + 

docetaxel): 12.4 месеца
(95% CI: 9.6–15.2)

Медиана на общата преживяемост `(mOS) от 

началото на nintedanib + docetaxel: 

7.7 месеца
(95% CI: 5.7–9.6) 
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VARGADO е проспективно, неитервенционално проучване на nintedanib плюс docetaxel след първа линия химиотерапия в 

рутинната клинична практика на пациенти с локално авансирал, метастазирал или локално рецидивирал НДРБД с 

хистология на аденокарцином

Кохорта A

Включване на 
първия пациенти

март 2015

Кохорта B

Втора линия 
имуноонкология

май 2016

Кохорта C

Първа линия на 
имуноонкология + 

химиотерапия
септември 2018

1L
Химиотерапия 

Имуноонкология

2L

3L

+ + +

－ － +

Nintedanib +
docetaxel

Имунотерапия 
Nintedanib +

docetaxel

Nintedanib +
docetaxel

Наложени са следните изменения на протокола:

Разрешено е включване на пациенти, получили предишна 2L I-O терапия (май 2016 г.)

Разрешено е включване на пациенти, получили предишна 1L терапия с I-O плюс химиотерапия (септември 2018 г.)

FPI = включен първи пациент

Grohé C et al. Presented at ESMO 2019. Abstract 1505P.

Пациентски кохорти във VARGADO
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VARGADO – кохорта B (предходна имунотерапия (IO)): Свободна от 
прогресия преживяемост (PFS) при пациенти, които са прогресирали на 
предходна терапия с имунен чекпоинт инхибитор (ICI) 

Свободна от прогресия преживяемост (PFS) по 

оценка на изследователя (n=31)

Междинен анализ: 1 априлl 2019..

Grohé C et al. Presented at ESMO 2019. Abstract 1505P.

Брой в риск

24 20 16 11 10 9 7 7 4 2 2 2 2 1 1

медиана PFS = 7.1 месеци

(95% CI, 2.9-8.2)
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Резултатите от VARGADO потвърждават клиничните ползи от nintedanib + docetaxel при пациенти, 

които са прогресирали на фонан а предходен имунен чекпоинт инхибитор
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Продължителност на терапията за всеки пациент с документиран 

отговор

VARGADO – кохорта B (предходна имунотерапия (IO))
продължителност на терапията и степен на отговор при пациенти, които са 
прогресирали на предходна терапия с имунен чекпоинт инхибитор (ICI)1

*време на химиотерапия, което не е било документирано; документирани 5 цикъла химиотерапия; § време на имунотерапия, което не е било документирано; ¶ време на химиотерапия и 
имунотерапия, което не било документирано; документирани 4 цикъла на химиотерапия; **време на терапия с nintedanib плюс docetaxel, което не е било документирано; §§клинично
документиран отговор. DCR, контрол на заболяването; ICI, имунен чекпоинт инхибитор; ORR, честота на обективен отговор; PD, прогресия на заболяването; PR, частичен отговор; SD, стабилна
болест. 1. Grohé C, et al. Poster presented at ESMO I-O 2019 (Abstract 208, Poster 66P).

Най-добър 

отговор

n (%)

N=29

PR 13 

(45)

SD 12 

(41)

PD 4 (14)

ORR 13 

(45)

DCR 25 

(86)

Резултатите от VARGADO показват клинични ползи от комбинацията 

nintedanib + docetaxel при пациенти, които са прогресирали на предходна терапия с имунен чекпоинт инхибитор
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Профил на безопасност на пациентите, които са 
прогресирали на предходна терапия с имунен чекпоинт
инхибитор (ICI)1

28

1. Grohé C, et al. Poster presented at ESMO I-O 2019 (Abstract 208, Poster 66P).

Свързани с лекарството  странични реакции отчетени при ≥10% от пациентите (N=40)

Странична реакция

Свързани с Nintedanib Свързани с Docetaxel

Всички

степени

n (%)

Степен ≥3

n (%)

Всички

степени

n (%)

Степен ≥3

n (%)

Диария 12 (30) 0 10 (25) 0

Левкопения 4 (10) 4 (10) 8 (20) 7 (18)

Стоматит 6 (15) 3 (8) 7 (18) 3 (8)

Гадене 4 (10) 1 (3) 5 (13) 2 (5)

Умора 0 0 4 (10) 1 (3)

Резултатите от VARGADO показват профила на безопасност на комбинацията nintedanib + docetaxel 

при пациенти, които са прогресирали на предходна терапия с имунен чекпоинт инхибитор (ICI)
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LUME-BioNIS: неинтервенционално проучване на биомаркери при 
пациенти с аденокарцином на белия дроб, които са лекувани с nintedanib
следвайки одобрената индикация на медикамента1

Авансирал аденокарцином на белия 

дроб (НДРБД) след първа линия на 

химиотерапия

• Локално авансирал или метастатичен

НДРБД с хистология на аденокарцином

• Включване на терапия с nintedanib

следвайки регистрираната индикация

• Налично парафиново блокче с туморна 

тъкан взета при поставяне на 

диагнозата и/или при ребиопсия преди 

започване на терапия от първа линия

позволяващо биомаркерен анализ

* на ден 2–21 от всеки 21-дневен цикъл; ¶венозна инфузия на ден 1 от всеки 21-дневен цикъл. ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group ; LDH, лактат-дехидрогеназа; RECIST, Response 
Evaluation Criteria in Solid Tumors.

1. Reck M, et al. Ann Oncol 2017;28(Suppl. 2): Abstract 139TiP.

Първичната цел на проучването е да изследва за наличие на геномни или протеинсвързани молекулни биомаркери

самостоятелно или в комбинация с клинични коварианти, които могат да предскажат общата преживяемост (OS)

Събиране на изходни данни

• Демографски, медицинско 

досие и статус по ECOG 

• Туморен биомаркерен

статус (ако е наличен)

• LDH нива (ако са налични)

• Предходна противотуморна

терапия

Последващи данни

• Дата на установяване на прогресия на 

заболяването (PD) (базирано на 

клинична оценка или RECIST)

• Дата и причини за прекъсване на 

терапията с nintedanib и/или docetaxel

• Последваща противотуморна терапия

• Дата на установена смърт

• Всички сериозни и не-сериозни НЛР

• Всички фатални странични реакции

N=260 Nintedanib 200 mg 

двукратно дневно*

+ docetaxel 75 mg/m2

PD

Проследяване 

на обща 

преживяемост

(OS)
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– От включените 260 пациента, 67 (25.8%) са получавали предходна имунотерапия (IO) в комбинация с 
химиотерапия

– Мнозинството от пациенти (n=57; 85.1%) са получавали nintedanib + docetaxel като трета или последваща 
терапия и само 10 пациента (14.9%) са получавали тази комбинация като втора линия

Пациентска популация и разпределение по предходна 
имунотерапия (IO)1

30

1. Reck M, et al. Poster presented at ESMO I-O 2019 (Poster 80P).

Линия на предходна имунотерапия Пациенти, n (%)

Първа линия 20 (29.9)

Втора или последваща линия 47 (70.1)

Предходна имунотерапия с Пациенти, n (%)

Nivolumab 39 (58.2)

Atezolizumab 14 (20.9)

Pembrolizumab 11 (16.4)

Durvalumab 3 (4.5)

Tremelimumab 3 (4.5)

Ipilimumab 1 (1.5)

Avelumab 1 (1.5)



31

Свободна от прогресия преживяемост (PFS) при пациенти с 

предходна имунотерапия (IO)

Свободна от прогресия преживяемост (PFS) при пациенти с 
предходна имунотерапия (IO)(n=67)1

31

1. Reck M, et al. Poster presented at ESMO I-O 2019 (Poster 80P).
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Обща преживяемост (OS) при пациенти с предходна имунотерапия

(IO)

Обща преживяемост (OS) при пациенти с предходна 
имунотерапия (IO) (n=67)1

32

1. Reck M, et al. Poster presented at ESMO I-O 2019 (Poster 80P).
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Най-добър туморен онговор при пациенти с предходна 
имунотерапия (IO) и налични данни за терапевтичен отговор (n=55)1

33

1. Reck M, et al. Poster presented at ESMO I-O 2019 (Poster 80P).

Степен на отговор Пациенти, n (%)

Обективен отговор 10 (18.2)

Частичен отговор (PR) 10 (18.2)

Стабилно състояние (SD) 33 (60.0)

Контрол на заболяването 43 (78.2)
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Нежелани лекарствени реакции (НЛР) докладвани при ≥10% от 
лекуваните пациенти, които са прогресирали на фона на лечение с 
имунотерапия (IO) (n=65)1

34

1. Reck M, et al. Poster presented at ESMO I-O 2019 (Poster 80P).

НЛР
Пациенти, n (%)

Общо Леки Умерени тежки

Диария 21 (32.3) 5 (7.7) 14 (21.5) 2 (3.1)

Гадене 10 (15.4) 6 (9.2) 4 (6.2) 0

Повръщане 7 (10.8) 4 (6.2) 3 (4.6) 0

Прогресия на 

малигнена неоплазма
19 (29.2) 0 0 19 (29.2)

Резултатите от LUME-BioNIS показват профила на безопасност на комбинацията nintedanib + docetaxel 

при пациенти прогресирали на предходна терапия с имунни чекпоинт инхибитори (ICI)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• LUME-Lung 1: комбинацията nintedanib с docetaxel сигнификантно удължава свободната от прогресия

преживяемост (PFS) сравнено с комбинацията плацебо с docetaxel, без значение от хистологията на тумора (HR: 0.79, 

p=0.0019)

• Сигнификантно подобрение в общата преживяемост (OS) е била установена при пациентите с аденокарцином на 

белия дроб в рамото с nintedanib (медиана на общата преживяемост (mOS): 12.6 месеца при терапия с nintedanib срещу

10.3 месеца с плацебо; HR: 0.83, p=0.0359).

• Сред европейските пациенти с аденокарцином на белия дроб добавянето на nintedanib към docetaxel се свързва със

статистически значимо увеличение от 4.7 месеца на медианата на общата преживяемост mOS сравнено с плацебо 

(HR: 0.79, p=0.0254)

• Броят на имунотерапевтичните опции на първа линия се увеличава и това води до нови възможности за комбинацията

nintedanib с docetaxel като терапия от втора линия.

• Имуносупресивната туморна микросреда (TME) се свързва с индуцираната от хипоксия VGFR опосредстваната

ангиогенеза и дисрегулацията на имуносупресивни клетки(3-5)

• Антиангиогенната терапевтична стратегия включваща инхибиране на VEGF обръща баланса към имуносупресивна

туморна микросреда (TME): ангио-имуногенно превключване.(6)

• Резултатите от VARGADO и данните от испанската програма за проследяване на пациенти на терапия с nintedanib

показват клинични ползи и управляем профил на безопасност на терапията nintedanib плюс docetaxel при пациенти, 

които са прогресирали на предходна схема с имунни чекпоинт инхибитори (ICI) следвали комбинация от химиотерапия с 

имунотерапия. Този подход е показал клинично значим резултат при авансирал аденокарцином на белия дроб

1. Peters et al. Ann Oncol. 2019. [Epub ahead of print]; 2. Planchard D et al. Ann Oncol. (2018) 29 (suppl 4): iv192–iv237 (Updated 18 September 2019 by the ESMO Guidelines Committee).; 3. Fukumura et al. Nat 

Rev Clin Oncol. 2018;15:325; 4. Khan and Kerbel. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15:310; 5. Chouaib et al. Front Immunol. 2012;3:21; 6. Grohé C et al. Presented at ESMO 2019. Abstract 1505P; 7. Gottfried et al. Target 

Oncol. 2017;12:475.
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Препоръки на Европейската Асоциация по Медицинска Онкология (ESMO) за лечение на 
IV стадий, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб с не-плоскоклетъчна

хистология и без установени терапевтични таргети.

aIn the absence of contraindications and conditioned by the registration and accessibility of anti-PD-(L)1 combinations with platinum-based ChT, this strategy will be preferred to platinum-based ChT in patients with PS 0-1 and PD-L1 <50%. Alternatively, if TMB can accurately be evaluated, and conditioned by the registration and accessibility, 

nivolumab plus ipilimumab should be preferred to platinum-based standard ChT in patients with NSCLC with a high TMB. bNot EMA-approved. ESMO = European Society for Medical Oncology; Planchard D et al. Ann Oncol. 2019 [Epub ahead of print].

Adapted with permissions from Planchard et al. BSC = best 

supportive care; ChT = chemotherapy; I-O = immuno-oncology; 

NSCC = non-squamous cell carcinoma; MCBS = Magnitude of 

Clinical Benefit Scale; PR = partial response; PS = performance 

status; SD = stable disease; TMB = tumour mutational burden.

Maintenance treatment:
Pemetrexed (continuation) [I,A]
Gemcitabine (continuation) [I,B]

Pemetrexed (switch) [I,B]
± bevacizumab (if given before)

Nivolumab [I,A; MCBS 5]
Atezolizumab [I,A; MCBS 5]

Pembrolizumab if PD-L1 >1% [I,A; MCBS 5]
Docetaxel [I,B]

Pemetrexed [I,B]
Ramucirumab/docetaxel [I,B; MCBS 1]

Nintedanib/docetaxel [II,B]
Erlotinib [II,C]

4-6 cycles: 
Carboplatin-based ChT: 

<70 years and PS 2 [II, A]
≥70 years and PS 0-2 [I,A]

Single-agent ChT:
Gemcitabine, vinorelbine, 

docetaxel [I,B]
or pemetrexed [III,B]

BSC [II,B]

Any expression of PD-L1

PS 0-1
Pembrolizumab
[I,A; MCBS 5]

PS 0-2

High TMB 

≥10 mutations/Mb

Nivolumab/
ipilimumab

[I,A]b

Pembrolizumab/
pemetrexed and 

platinum-based ChT 
(4 cycles) followed 
by pembrolizumab/

pemetrexed
[I,A; MCBS 4]

Atezolizumab/
pemetrexed/ 

platinum-based ChT 
(4-6 cycles) 
followed by 

atezolizumab/
pemetrexed

[I,B]b

Atezolizumab +
carboplatin/nab-P 

(4-6 cycles) 
followed by 

atezolizumab [I,A; 
MCBS3]b

4-6 cycles:
Platinum-based ChT

Cisplatin/gemcitabine [I,A]
Cisplatin/docetaxel [I,A]
Cisplatin/paclitaxel [I,A]

Cisplatin/vinorelbine [I,A]
Carboplatin/gemcitabine [I,A]
Carboplatin/docetaxel [I,A]
Carboplatin/paclitaxel [I,A]

Carboplatin/vinorelbine [I,A]
Cisplatin/pemetrexed [II,A]

Carboplatin/pemetrexed [II,B]
Carboplatin/nab-P [I,B]

± bevacizumab [I,A with carboplatin/paclitaxel, 
otherwise III,B]

PS 0-1
Platinum-based ChT

(see 1L treatment without I-O)

Disease progression

PR or SD

Disease progression

BSC

Stage IV NSCC: Molecular tests negative (ALK/BRAF/EGFR/ROS1)

PS 3-4

PS 3-4PS 0-2

PD-L1 ≥50%

PD-L1 expressiona

Atezolizumab/
bevacizumab with 
carboplatin and 

paclitaxel 
(4-6 cycles) 
followed by 

atezolizumab/
bevacizumab [I,A]b
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Кратка характеристика на продукта от 14 септември 2020г.

Vargatef 100 mg; Vargatef 150 mg всяка мека капсула съдържа 100 mg или 150 mg нинтеданиб (nintedanib) (под формата на езилат) Терапевтични показания Vargatef е показан в комбинация с

доцетаксел за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал метастатичен или локално рецидивирал недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) с туморна хистология на аденокарцином,

след първа линия химиотерапия. Дозировка и начин на приложение Дозировка Препоръчителната доза нинтеданиб е 200 mg два пъти дневно, приложени с интервал приблизително 12 часа, за дните от

2 до 21 от стандартния 21-дневен цикъл на лечение с доцетаксел.Vargatef не трябва да се приема в един и същ ден с прилагането на химиотерапията с доцетаксел (= ден 1).Ако бъде пропусната една доза

нинтеданиб, приложението му трябва да продължи от следващия планов прием при препоръчителната доза. Индивидуалните дневни дози нинтеданиб не трябва да бъдат повишавани над

препоръчителната доза за компенсиране на пропуснати дози. Не трябва да се надвишава препоръчителната дневна доза от 400 mg. Корекции на дозата Като начална мярка за овладяване на нежеланите

реакции (вж. таблици 1 и 2) лечението с нинтеданиб трябва да бъде временно преустановено до отзвучаване на конкретната нежелана реакция до нива, които биха позволили продължаване на лечението

(до степен 1 или изходно ниво).Лечението с нинтеданиб може да бъде възобновено с по-ниска доза. Препоръчват се корекции на дозата със стъпка 100 mg на ден (т.е. 50 mg намаление при всеки следващ

прием) на база индивидуалната безопасност и поносимост Специални популации Педиатрична популацияБезопасността и ефикасността на Vargatef при деца на възраст 0 до 18 години не са установени.

Липсват данни.Пациенти в старческа възраст (≥ 65 години)Като цяло, не са наблюдавани разлики в безопасността и ефикасността при пациенти в старческа възраст. Раса и телесно теглоНа база

популационни фармакокинетични (ФК) анализи, не се налага a priori корекция на дозата Vargatef Бъбречно увреждане По-малко от 1 % от еднократната доза нинтеданиб се екскретира чрез бъбреците. Не

се налага корекция на началната доза при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане. Безопасността, ефикасността и фармакокинетиката на нинтеданиб не са проучени при пациенти с тежко

бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30 ml/min).Чернодробно увреждане Нинтеданиб се елиминира основно чрез екскреция с жлъчката/фецеса (> 90 %). Експозицията е повишена при пациенти с

чернодробно увреждане (Child Pugh A, Child Pugh B; вж. точка 5.2). Не се налага корекция на началната доза при пациенти с леко (Child Pugh A) чернодробно увреждане на база клиничните данни

Противопоказания Свръхчувствителност към нинтеданиб, към фъстъци или соя, или към някое от помощните вещества Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба Стомашно-

чревни нарушения Най-често съобщаваната нежелана реакция от страна на стомашно-чревния тракт е диария, която се проявява времево тясно свързана с приложението на доцетаксел Неутропения и

сепсис По-висока честота на неутропения CTCAE степен ≥ 3 е наблюдавана при пациенти, лекувани с Vargatef в комбинация с доцетаксел в сравнение с лечение само с доцетаксел. Наблюдавани са

последващи усложнения като сепсис или фебрилна неутропения. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие P-гликопротеин (P-gp), Цитохром (CYP)-

изоензими, Едновременно приложение с други лекарствени продукти- Не е проучена вероятността за взаимодействия на нинтеданиб с хормонални контрацептиви. Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/ Контрацепция Нинтеданиб може да доведе до увреждания на плода при хора Бременност Няма информация относно употребата на Vargatef при бременни жени, но

предклиничните проучвания при животни са показали наличие на репродуктивна токсичност на това активно вещество Кърмене Няма информация за екскрецията на нинтеданиб и неговите метаболити в

кърмата. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Vargatef повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Нежелани лекарствени реакции Най-често

съобщаваните нежелани реакции (НЛР), специфични за нинтеданиб, са били диария, повишение на стойностите на чернодробните ензими (ALT и AST) и повръщане. Предозиране Няма специфичен

антидот или лечение при предозиране с нинтеданиб. В случай на предозиране, лечението трябва да се преустанови и да се започнат подходящи общи поддържащи мерки.

Дата на актуализиране на текста на КХП Vargatef: 14 септември 2020.

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Преди да предпишете Vargatef, моля прочетете пълната кратката характеристика на продукта (КХП), достъпна на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата: http://www.ema.europa.eu. Актуалната КХП може да Ви бъде предоставена и от медицинския представител на Boehringer Ingelheim. КХП 14.09.2020.

Нежелани лекарствени реакции трябва да бъдат съобщавани директно към Изпълнителната Агенция по Лекарствата (www.bda.bg) или към локалния офис на Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ

и Ко КГ – клон България, София 1505, Сердика Офиси, бул. Ситняково 48, ет. 8, тел. 02/958 79 98. (e-mail: PV_local_Bulgaria@boehringer-ingelheim.com)
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