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1.- Identificació del fàrmac i autors de l’informe 

Fàrmac: pembrolizumab 
Comissió farmacoterapèutica de referència:  Oficina Tècnica del PHMHDA i CFT del 
Institut Català d’Oncologia   
Conflicte d’Interès: els autors d’aquest informe declaren no tenir cap conflicte d’interès 
 

2.- Sol·licitud i dades del procésd’avaluació 

Indicació avaluada:  
Tractament en monoteràpia de pacients adults amb melanoma avançat (irresecable o 
metastàtic). 
 
 

3.- ÀREA DESCRIPTIVA 

3.1.-Àreadescriptiva del medicament¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 

 
Nom genèric: Pembrolizumab 
Nom comercial: Keytruda® 
Laboratori: Merck Sharp andDohme 
Grup terapèutic.Denominació: Altres agents antineoplàstics. Anticossos monoclonals. 
Codi ATC: L01XC18 
Via d’administració: endovenosa 
Tipus de dispensació: hospitalària 
Via de registre: Centralitzat (EMA).   
 
Presentacions i preus 

Forma farmacèutica i dosi Unitats per envàs CN PVL notificat +IVA 

Keytruda® Vial de  50 mg 1  706934.8  
 

1.854,32€ 

 

 
3.2.-Àreadescriptiva del problema de salut¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-

¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

 

3.2.a.- Descripció estructurada del problema de salut 

El melanoma representa el 4% de tots els tumors malignes de la pell, encara que és el 
responsable del 80% de les morts per aquest tipus de tumors. És la forma més greu de 
càncer de pell i afecta els adults de totes les edats. La prevalença als 5 anys de melanoma a 
Espanya és de ~ 19800 pacients amb una incidència de ~ 5000 per any i ~ 970 morts a 
l'any. La incidència a Espanya ajustada per 100.000 habitants (dades del 2012) és de 6.9 
per ambdós sexes¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. La taxa de supervivència als 
cinc anys és del 15% per a la malaltia en etapes avançades. A nivell de Catalunya durant el 
període 1998-2002 el promig de nous casos va ser de 259 casos (1.5%) en homes i 355 
casos en dones (2.9%) i s’estima que a l’any 2020 es diagnosticaran uns 407 casos nous de 
melanoma en homes i 344 en dones. 
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3.2.b.- Tractament actual de la malaltia: evidències¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-
¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia. 
 

La dacarbazina (DTIC), aprovada l’any 1975 s’havia considerat l’estàndard de tractament de 
1a línia del melanoma metastàtic, amb taxes de resposta (TR) del 10-20%. Com a agents 
quimioteràpics en monoteràpia, la fotemustina disposa de l’aprovació per al seu ús en cas 
de melanoma maligne disseminat, incloent afectació cerebral. L’ús de temozolomida com a 
fora de fitxa tècnica ha demostrat taxes de resposta similars a la DTIC i degut a la seva 
capacitat de penetrar al cervell i altres parts del sistema nerviós s’ha utilitzat en pacients 
amb metàstasis cerebrals. 
 
Pel que fa a la immunoteràpia, s’ha emprat IL-2 a altes dosis amb TR del 16% però amb un 
perfil d’efectes adversos poc favorable, i com alternatives s’empra l’interferóalfa com a 
tractament adjuvant en pacients lliures de malaltia després de la cirurgia però amb un alt risc 
de recurrència sistèmica (TR 15-25%). 
 
No obstant, l’aparició dels nous fàrmacs immunoteràpics i teràpies dirigides per al tractament 
del melanoma:ipilimumab, vemurafenib i dabrafenib (sols o en combinació amb inhibidors de 
MEK(trametinib, cobimetinib, etc)), ha fet variar l’estàndard de tractament considerat fins 
aleshores, en demostrar benefici en SG en estudis aleatoritzats de fase 3. L’ipilimumabés un 
anticòs monoclonal, humanitzat, amb activitat específica contra l’antigen 4 dels limfòcits T 
citotòxics (CTLA-4). Vemurafenib i dabrafenib són inhibidors de BRAF indicats en els casos 
de melanoma cutani amb la mutació BRAF V600 positiva (aproximadament el 50% dels 
casos).  
 
Recentment, s’han aprovat dos anticossos anti-PD1, nivolumab i pembrolizumab, amb 
indicació en melanoma irresecable o metastàtic i perfils de seguretat similars. 
 
La investigació en melanoma segueix activa, avaluant nous fàrmacs i noves combinacions 
de fàrmacs (immunoteràpia, inhibidors BRAF, MEK, etc...)., i es considera d’elecció la 
inclusió dels pacients en assaigs clínics.  
 

Característiques comparades amb altres fàrmacs utilitzats en el mateix escenari. 
 

 

Nivolumab Pembrolizumab Dabrafenib 
(±trametinib)

* 

Vemurafenib 
(±cobimetinib) 

Ipilimumab Dacarbazina 
(DTIC) 

Posologia 

3mg/kg/2 
setmanes 

2 mg/kg /3 
setmanes 

Dabrafenib 
150 mg/12h 
 
Trametinib 
2mg/24h 
 
 

Vemurafenib96
0 mg/12h 

 
Cobimetinib 60 
mg c/24h d1-21 
c/28d 

3 mg/kg/3 
setmanes 

(4 dosis) 
 

3 pautes 
possibles:  
850-
1000mg/m2 
c/21-28 dies 
200-250 
mg/m2, dies 
1-5, c/21-28 
dies 
4,5mg/kg/dia, 
dies 1-10, 
c/21-28 dies 
Via iv 

Via  
d’administra

ció 
IV IV Oral Oral 

IV IV 

Indicació  

Tractament del 
melanoma 
avançat 
(irresecable o 
metastàtic) en 

Tractament del 
melanoma 
avançat 
(irresecable o 
metastàtic) en 

Tractament 
de pacients 
amb 
melanoma 
metastàtic 

Tractament de 
pacients amb 
melanoma 
metastàtic amb 
mutació 

Tractament 
de 

pacientsamb 
melanoma 

avançatirres

Tractament 
de pacients 

amb 
melanoma 

maligne 
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adults com a 
monoteràpia 

 

adults com a 
monoteràpia 

 

amb mutació 
BRAFV600 

BRAFV600 ecable o 
metastàtic 

metastatitzat 

EA 
destacables 

Reaccions 
immunomedia
des, fatiga, 
nàusees, 
diarrea, pruïja, 
anèmia, tos, 
erupció 
cutània i 
dispnea 

Reaccions 
immunomediade
s, fatiga, 
nàusees, 
diarrea, pruïja, 
anèmia, erupció 
cutània i 
dispnea 

Artràlgia, 
erupcions 
cutànies, 
alteracions 
GI, carcinoma 
escamós, 
queratoacant
oma 

Artràlgia, 
erupcions 
cutànies, 
alteracions GI, 
carcinoma 
escamós, 
queratoacanto
ma 

Reaccions 
adverses 
immunomedi
ades, 
alteracions 
gastrointesti
nals, 
dermatològiq
ues. 

Nàusees i 
vòmits, i 
anorèxia en el 
90% pacients 
després de la 
dosi inicial. 
Trombocitopè
nia, 
neutropènia. 

Altres 
característiq
ues 

 

Administració 
a HDIA 

Administració 
c/14d 

Administració a 
HDIA 

Administració 
c/21 d 

 
Només en  

cas de 
mutació 
BRAF 

Només en  cas 
de mutació 

BRAF 

 
 

 

 
 

4.- ÀREA D’ACCIÓ FARMACOLÒGICA. 
 

4.1.-Mecanismed’acció. 

 
Pembrolizumab és un anticòs que s'uneix al receptor de la mort programada-1 (PD-1) i 
bloqueja la seva interacció amb els lligands PD-L1 i PD-L2. El receptor PD-1 és un regulador 
negatiu de l'activitat de les cèl·lules T que està involucrat en el control de les respostes 
immunitàries de les cèl·lules T. Pembrolizumab potencia les respostes de les cèl·lules T, 
incloent les respostes antitumorals, mitjançant el bloqueig de PD-1, unit a PD-L1 i PD-L2, 
que s'expressen en les cèl·lules presentadores d'antígens i que es poden expressar per 
tumors o altres cèl·lules en el microambient tumoral. 

4.2.-Indicacionsclíniquesformalmentaprovades i data d’aprovació. 

 

EMA (17/07/2015) /AEMPS (31/07/2015): 
 
Tractament del melanoma avançat (irresecable o metastàtic) en adults com a monoteràpia 
 
 
FDA (4/9/2014): 
 
-Tractament del melanoma avançat (irresecable o metastàtic) 
 
També està aprovat en el tractament dels pacients amb càncer de pulmó no microcític 
avançat que han progressat durant o després de quimioteràpia basada en platí,amb tumors 
que expressen PD-L1 segons el test aprovat per l’FDA. 

4.3.-Posologia, forma de preparació i administració. 

 
Forma d’administració 

 

La dosi recomanada de pembrolizumabés de 2 mg/kg administrat per via intravenosa durant 
30 minuts cada 3 setmanes.El tractament es mantindrà fins progressió de la malaltia o 
toxicitat inacceptable. S'han observat respostes atípiques (per ex., un augment transitori 
inicial de la mida tumoral o noves lesions petites dins dels primers mesos, seguit per una 
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reducció de la mida del tumor). Es recomana continuar el tractament en pacients clínicament 
estables amb evidència inicial de progressió de la malaltia fins que es confirmi la progressió 
de la malaltia. 
 
Es recomana consultar la fitxa tècnica per ales recomanacions de suspensió temporal i/o 
definitiva de pembrolizumab. 

4.4.-Utilització en poblacionsespecials 

 
Pediatria: 
No s'ha establert encara la seguretat i eficàcia de pembrolizumab en nens menors de 18 
anys. No es disposa de dades. 
 
Pacients d’edat avançada: 
En general, no s'han notificat diferències en la seguretat o l'eficàcia entre els pacients d'edat 
avançada (≥ 65 anys) i els pacients més joves (<65 anys). No cal un ajust de la dosi en 
aquesta població. 
 
Embaràs i lactància: 
Pembrolizumab no s'ha d'utilitzar durant l'embaràs a menys que l'estat clínic de la dona faci 
necessari el tractament amb pembrolizumab. 
Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar mètodes anticonceptius efectius durant el tractament 
amb pembrolizumab i fins almenys 4 mesos després de l'última dosi de pembrolizumab. 
 
Es desconeix si pembrolizumab s'excreta en la llet materna. Atès que se sap que els 
anticossos es poden excretar en la llet materna, no es pot excloure el risc en nadons / nens. 
S'ha de decidir si cal interrompre la lactància o interrompre el tractament amb 
pembrolizumab, després considerar el benefici de la lactància per al nen i el benefici del 
tractament amb pembrolizumab per a la mare. 
 
Insuficiència renal: 
No cal un ajust de la dosi en pacients amb insuficiència renal lleu o moderada. No s'ha 
estudiat en pacients amb insuficiència renal greu (els pacients amb alteracionsrenals 
(creatinina> 1,5 x LSN) van ser exclosos dels assaigs).  
 
Insuficiència hepàtica: 
No cal un ajust de la dosi en pacients amb insuficiència hepàtica lleu. No s'ha estudiat en 
pacients amb insuficiència hepàtica moderada o greu (els pacients amb alteracions 
hepàtiques (bilirubina> 1,5 x LSN, ALT, AST> 2,5 x LSN en absència de metàstasis 
hepàtiques) van ser exclosos dels assaigs). 
 
Melanoma ocular: 
Les dades sobre la seguretat i eficàcia de pembrolizumab en pacients amb melanoma ocular 
són limitades 
 

4.5.-Farmacocinètica 

S'ha estudiat la farmacocinètica de pembrolizumab en 1.139 pacients amb melanoma i/o 
carcinoma metastàtic o irresecablede pulmó que van rebre dosis d'1 a 10 mg / kg cada 2 o 3 
setmanes. 
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Pembrolizumab té una distribució extravascular limitada, amb un volum de distribució en 
estat estacionari petit (~ 8,1 l). Pembrolizumab no s'uneix a les proteïnes plasmàtiques.Es 
catabolitza mitjançant vies inespecífiques; el metabolisme no contribueix a la seva 
eliminació.La semivida terminal (t½) és de ~ 26 dies. 
 
Poblacionsespecials: 
L'aclariment de pembrolizumab augmenta amb l'augment del pes corporal; Els següents 
factors no van tenir un efecte clínicament important sobre l'aclariment de pembrolizumab: 
edat (15-94anys), sexe, insuficiència renal lleu o moderada, insuficiència hepàtica lleu i 
càrrega tumoral. 
 

5.- AVALUACIÓ DE L‘EFICÀCIA 

5.1.-Assaigsclínics disponibles per la indicació clínica avaluada 

 
Es disposa de l’informe EPAR de l’EMA¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
(EMA/CHMP/444458/2015). 
 
Els estudis considerat pivot per a la sol·licitud d’aprovació vanser:  
 

 Estudi KEYNOTE 006¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (PN006): 
(NCT01866319): A Multicenter, Randomized, Controlled, Three-Arm, Phase III Study 
to Evaluatethe Safety andEfficacy of TwoDosingSchedules of MK-3475 Compared to 
Ipilimumab in Patientswith Advanced Melanoma – InterimAnalysis 1 (IA1) and 2 (IA2)  

 

 Estudi KEYNOTE 002¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (PN002): 
(NCT01704287) Study of Pembrolizumab (MK-3475) Versus Chemotherapy in 
participants withadvanced melanoma (P08719/Keynote-002) 

 
A l’EPAR es contempla com a estudi de suport: 

 

 Estudi KEYNOTE 001 (PN001):Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Participants 
WithProgressiveLocally Advanced or Metastatic Carcinoma, Melanoma, or Non-small 
Cell Lung Carcinoma (P07990/MK-3475-001/KEYNOTE-001) 

 

5.1.a.- Variables utilitzades als assaigs 

Variables d’estudi 

Variable principal  

Supervivèncialliure de progressió(SLP) 
aval. Independent. 

Temps des de l‘aleatorització fins a la progressió de la malaltia 

avaluada mitjançant una revisió per AvaluacióRadiològica i 

Oncològica Integrada (ROI)  i determinada per criteris RECIST 

modificats v 1.1 o la mort per qualsevol causa, el que passi primer; 

segons el comitè de revisió central independent 

Supervivència Global (SG) Temps des de l'aleatorització fins a la data de mort per qualsevol 
causa. 

Variables secundàries 

Taxa de resposta objectiva (ORR) % de pacients amb resposta completa (RC) confirmada, resposta 
parcial (RP), determinada pels investigadors segons criteris RECIST 
1.1 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01295827?term=KEYNOTE-001&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01295827?term=KEYNOTE-001&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01295827?term=KEYNOTE-001&rank=1
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Durada de resposta objectiva 
(exploratòria) 

Temps entre la data de la primera resposta confirmada a la data de la 
primera progressió tumoral documentada (per RECIST 1.1), o la mort 
per qualsevol causa, el que passi primer. 

ORR en el subgrup amb expressió de 
PD-L1 (KEYNOTE 002) 

Proporció de pacients amb resposta completa (RC) o resposta parcial 

(RP) segons l'avaluació del comitè de revisió central (ROI) segons 

criterisRECIST 1.1  segons el nivell d'expressió de PD-L1. 

SG en el subgrup amb expressió de PD-
L1 (KEYNOTE 002) 

Temps des de l’aleatorització fins a la mort per qualsevol causa 

segons elnivell d'expressió de PD-L1. 

SLP en el subgrup amb expressió de 
PD-L1 (KEYNOTE 002) 

Temps  des de l'aleatorització fins a la progressió segons RECIST 1.1 

o mort per qualsevol causa, el que passés primer, segons l'avaluació 

pel comitè central independent segons elnivell d'expressió de PD-L1 

Supervivèncialliure de progressió(SLP) 
aval. Investigador (exploratori) 

Temps des de l‘aleatorització fins a la progressió de la malaltia 

determinada per criteris RECIST modificats v 1.1 o la mort per 

qualsevol causa, el que passi primer 

Qualitat de vida (exploratori) Mesurada per l’EORTC QLQ-C30 

*PD-L1 positiva es defineixcom la puntuaciód’Allred (APS) ≥2 i PD-L1 negatiu es defineixcom APS de 0 o 1. 

 

5.1.b.- Resultats dels assaigs clínics 

 KEYNOTE-006 
 

KEYNOTE-006 

Disseny:Fase III, multicèntric, controlat, aleatoritzat (1:1:1) i obert, de superioritat 
 
Pacients:834pacientsnaïfal tractament amb ipilimumab 

Els pacients es van estratificar segons línia de tractament (primera o segona), estat d’expressió de PD-L1 (nivell 
alt (positiu) o baix d'expressió (negatiu) de PD-L1) i ECOG (0 o 1).  
 
Criterisd'inclusió:   

•Melanoma irresecableen estadi III o estadi IV confirmat histològicament.   
•Pacients que no han rebut prèviament tractament sistèmic per al melanoma (excloent adjuvant o neoadjuvant) o 
que han rebut un tractament sistèmic previ (excloent adjuvant o neoadjuvant):tractament de primera o de segona 
línia. 
•Determinació de la mutació BRAF. Els pacients amb melanoma BRAF V600E mutat podien haver rebut 
tractament amb inhibidors de BRAF com a tractament de primera línia. A discreció de l'investigador, els pacients 
amb mutació que no haguessin rebut l’inhibidor prèviament, podien rebre el fàrmac d’estudi com a tractament de 
primera línia si tenien LDH normal, absència de símptomes relacionats amb el tumor i absència de símptomes de 
melanoma en ràpida progressió.  
•ECOG 0 o 1  
•Mostra de tumor adequada per a l'avaluació de PD-L1 en el moment de l'aleatorització 
•Malaltia mesurable 
 
Criterisd'exclusió: 

• Melanoma uveal o ocular  
• Metàstasis cerebrals actives o metàstasis a leptomeninges.   
• Pacients amb requeriments de dosis immunosupressores de corticosteroides sistèmics (equivalents> 10 mg/dia 
de prednisona) almenys durant les 2 setmanes prèvies a l'administració del fàrmac. 
•Tractament previ amb ipilimumab o un altre agent anti-CTLA-4, anti-PD-1, o PD-L1 o agent PD-L2. 
•Pacients amb malaltia autoimmune activa o antecedent conegut de reaccions adverses relacionades amb 
ipilimumab greus o potencialment mortals, definides al protocol. 
• Hipersensibilitat greu prèvia a altres anticossos monoclonals 
• Infecció per VIH, hepatitis B o hepatitis C 
 
Tractaments:   

 pembrolizumab 10 mg / kg cada 2 setmanes (n = 279)  

 pembrolizumab 10 mg / kg cada 3 setmanes (n = 277)  

 ipilimumab3 mg / kg cada 3 setmanes (n = 278) 
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Els pacients assignats als braços depembrolizumabvan rebre el fàrmacfins progressió de la malaltia o toxicitat 
inacceptable, durant un màxim de 2 anys. Als pacients clínicament estables amb evidència inicial de progressió 
de la malaltia se'ls va permetre romandre en tractament fins que es va confirmar la progressió de la malaltia. 
 
Els pacients assignats al braç d’ipilimumab van rebre un total de 4 dosis. Els pacients no podien rebre re-
tractament amb ipilimumab com a part del tractament de l'estudi. 
 

No es permetia el creuament de pacient entre els braços de tractament.  
 
Càlcul de mida mostral:  

La mida mostral es va basar en un objectiu de 435 esdeveniments d’SG entre els dos braços en l'anàlisi final 
d'SG. La taxa d'error de tipus I global per a aquest estudi era de 2,5%, amb un 0,5% assignat a la SLP i el 2,0% 
per SG. 
Es va planificar una segona anàlisi intermèdia que tenia com objectiu principal avaluar l'efecte del tractament 
sobre l’SG. S’havia de realitzar quan el seguiment mínim fos superior a 9 mesos i s’haguessin produït 
aproximadament 290 morts, excepte si calguessin més de 12 mesos de seguiment per observar 290 morts; en 
aquest cas es realitzaria l’anàlisi quan el seguiment mínim fos de 12 mesos.  
 
Anàlisi: 

per Intenció de Tractar (ITT).  
Es va realitzar l'avaluació de l'estat tumoral a les 12 setmanes i després cada 6 setmanes fins a la setmana 48, 
seguit posteriorment per l'avaluació cada 12 setmanes 

Resultats  Pembrolizumab 
10 mg/kg c/2 set 

Pembrolizumab 10 
mg/kg c/3 set  

Ipilimumab 
(control)  

Pacients (n)  279  277  278 

Variables coprimàries 

SLP (aval. indep)  

N. ambesdeveniments 
(%)  

157 (56.3)  157 (56.7)  188 (67.6)  

Mediana SLP (mesos) 

(IC95%)  
5.5 (3.4-6.9)  4.1 (2.9-6.9)  2.8 (2.8-2.9)  

HR (tractamentvs control) 

(IC95%) 
0.58 (0.46-0.72)  0.58 (0.47-072)  --  

Valor p <0.00001  <0.00001  --  

SG (aval. indep)  

N. ambesdeveniments 
(%)  

85 (30%) 92 (33%) 111 (40%) 

Mediana SG (mesos) (2a 

anàlisi 
intermèdia)*(IC95%) 

No assolida No assolida No assolida 

HR (tractamentvs control) 

(IC95%) 
0.63 (0.47-0.83)  0.69 (0.52-0.90)  --  

Valor p 0.00132  0.00031  --  

Variables secundàries 

N de responedors 
ORR(%)(IC95%) 

94  
 

33.7 (28.2-39.6)  

91  
 

32.9 (27.4-38.7)  

33  
 

11.9 (8.3-16.3)  

Diferencia % vs control  
(IC95%) 

 

16.1  
(7.8-24.5)  

17.2  
(9.5-25.6)  

-- 

Valor p 0.00013 0.00002 - 

*La segona anàlisi intermèdia va ser el 03 de Març de 2015, amb un seguiment de la SG de 13,8 

mesosdemediana. 

 
Resultats de subgrups: 
 
Estat de la mutació BRAF  
Entre els pacients amb tumors amb mutació de BRAF, 139 (46%) havien estat tractats 
prèviament amb un inhibidor de BRAF. Es va presentar una anàlisi de subgrups 
suplementari basat en l’estat de mutació BRAF, que indicava que els pacients que tenien 



Pembrolizumab en monoteràpia per al tractament de pacients adults  
amb melanoma irresecable o metastàtic  

 
Informe tècnic CAMHDA 

 

 11 

tumors BRAF mutats i prèviament no tractats amb un inhibidor de BRAF tenien 
característiques de la malaltia més favorables que els altres subgrups. Per contra, els 
pacients amb tumors BRAF mutats que havien rebut inhibidor de BRAF prèviamenttenien 
pitjors característiques basals. No obstant, l'anàlisi de subgrups basat en l'estat BRAF 
mostra un benefici substancial en termes d’SLP, SG i ORR en tots els subgrups, amb un 
efecte una mica menys evident en pacients amb tumors BRAF mutat que havien rebut 
tractament previ amb un inhibidor de BRAF. 
 
KEYNOTE-006 BRAF sense mutació (n 

= 525; 63%) 
BRAF amb mutació 
naïfal tractament amb 
un inhibidor de BRAF (n 
= 163; 20%) 

BRAF amb mutació 
amb tractament previ 
amb un inhibidor de 
BRAF (n = 139; 17%) 

HR de l’SLP 
(pembrolizumab   [10 
mg/kg cada 2 o 3 
setmanes] 
vsipilimumab) 

0,57 (IC del 95%: 0,45, 
0,73) 

0,50 (IC del 95%: 0,32-
0,77) 

0,73 (IC del 95%: 0,48-
1,11) 

HR de l’SG 
(pembrolizumab [10 
mg/kg cada 2 o 3 
setmanes]  
vsipilimumab) 

0,61 (IC del 95%: 0,46, 
0,82) 

0,69 (IC del 95%: 0 , 
33-1,45) 

0,75 (IC del 95%: 0,45-
1,26) 

ORR (pembrolizumab   
[10 mg/kg cada 2 o 3 
setmanes] 
vsipilimumab) 

34% enfront del 13% 41% enfront del 13% 21% enfront del 6% 

 
Estat de PD-L1 (criteri d’estratificació dels pacients) 
 
Es va realitzar una anàlisi de subgrups de l'assaig KEYNOTE-006 en pacients que eren PD-
L1 positiu (n = 671; 80%) enfront de PD-L1 negatiu (n = 150; 18%). Entre els pacients que 
eren avaluables pel que fa a expressió de PD-L1 (98%), el 82% eren PD-L1 positiu i el 18% 
eren PD-L1 negatiu. 
 
KEYNOTE-006 PD-L1 positiu (n = 671; 80%) PD- L1 negatiu  (n = 150; 18%) 

HR de l’SLP (pembrolizumab [10 
mg / kg cada 2 o 3 setmanes] 
enfront d’ipilimumab) 

0,53 (IC del 95%: 0,43-0,65) 0,73 (IC del 95%: 0,47-1,11) 

HR de l’SG (pembrolizumab [10 
mg / kg cada 2 o 3 setmanes]  
enfront d’ipilimumab) 

0,56 (IC del 95%: 0,43-0,73) 0,95 (IC del 95%: 0,56-1,62) 

ORR (pembrolizumab [10 mg / 
kg cada 2 o 3 setmanes] enfront 
d’ipilimumab) 

37% enfront del 12% 18% enfront del 11% 

 
Qualitat de vidaNo es disposa de dades de qualitat de vida en aquestestudi. 
 

 KEYNOTE-002 
 

KEYNOTE-002 

Disseny:  fase II, doble cec* , multicèntric,aleatoritzat (1: 1: 1) de superioritat. 
*L'assignació a rebrepembrolizumabo quimioterapia va ser oberta. L’assignació de la dosi de pembrolizumabva 
ser doble cec. 
Pacients:540. Elspacients es van estratificarsegonsl’ECOG (0 vs 1), elsnivells de lactat deshidrogenasa (LDH) 

(normal oelevats de LDH) i l'estatmutacional de BRAF 
Criterisd'inclusió:   

• ≥ 18 anys 
• Melanoma irresecable en estadi III o estadi IV confirmat histològicament.   
• Malaltia mesurable segons RECIST 1.1 
•Refractaris a ipilimumab, definit com (havien de complir tots els següents criteris): 

• haver rebut almenys dues dosis d’ipilimumab (dosi mínima de 3 mg / kg c/3 setmanes) 
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• malaltia progressiva després d’ipilimumab definida d'acord amb els criteris establerts al protocol i 
confirmada a les 4 setmanes respecte la data de la primera progressió.   

• progressió dins de les 24 setmanes de la data de l'últim tractament amb ipilimumab. 
•Es permetia la inclusió de pacients re-tractats amb ipilimumab i aquells que havien rebut ipilimumab de 
manteniment si es complien els criteris anteriors. 
•Ipilimumab no havia de ser necessàriament l'últim tractament abans d'entrar a l’assaig. Si ho era, havien d’haver 
passat com a mínim quatre setmanes (període de rentat) de l'última dosi d’ipilimumab. 
• Estat mutacional BRAF conegut. Si eren positius per a la mutació BRAF V600, haviend’haverrebut també un 
inhibidor de BRAF o de MEK. 
• ECOG de 0 o 1. 
• Disponibilitat de teixit tumoral per a les anàlisis de biomarcadors.  
• Funció hepàtica i renal normals. 
Criterisd'exclusió: 

• Pacients tractats amb ipilimumab com a tractament adjuvant. 
• Metàstasis cerebrals actives o metàstasis a leptomeninges.   
• Pacients amb requeriments de dosis immunosupressores de corticosteroides sistèmics (equivalents> 10 mg/dia 
de prednisona) durant les 2 setmanes prèvies a l'administració del fàrmac. 
• Melanoma ocular. 
•Tractament previ amb qualsevol altre anti-PD-1, o PD-L1 o agent PD-L2. 
• Pacients amb malaltia autoimmune activa o antecedent conegut de reaccions adverses relacionades amb 
ipilimumab greus o potencialment mortals, definides al protocol. 
• Hipersensibilitat greu prèvia a altres anticossos monoclonals; antecedents de pneumonitis o malaltia pulmonar 
intersticial; infecció per VIH, hepatitis B o hepatitis C. 
 
Tractaments:   

 Pembrolizumab2 mg / kg (n = 180) o 10 mg / kg (n = 181) cada 3 setmanes  

 Quimioteràpia (QT) (n = 179): dacarbazina, temozolomida, carboplatí, paclitaxel o carboplatí + 
paclitaxel. 

 
Els pacients van ser tractats amb pembrolizumab fins progressió de la malaltia o toxicitat inacceptable. Als 
pacients clínicament estables amb evidència inicial de progressió de la malaltia se'ls va permetre romandre en 
tractament fins que es va confirmar la progressió de la malaltia.  
Els pacients del grup control se'ls permetia creuar a  un delsbraços depembrolizumab(al nivell de dosi predefinit 
en l'aleatorització inicial) després de la setmana 12, i després de confirmar la progressió de la malaltia pel comitè 
independent.  
 
 
Càlcul de mida mostral: La mida mostral es va determinar en base a la variable principal: l’SG . Es preveia 

aleatoritzar 510 pacients amb una relació 1: 1: 1. En cas d’aturar un dels dos braços de pembrolizumab en 
l'anàlisi intermèdia, l'estudi es completaria després de 245 morts entre el braç pembrolizumab restant i el braç de 
control. 
El càlcul de la mida de la mostra es va basar en els següents supòsits: 1) distribució exponencial de l’SG i una 
mediana de 6 mesos per algrup control; 2) una HR entre pembrolizumabvs control de 0,65; 3) un període de 
reclutament de 15 mesos i un mínim de 9 mesos de seguiment després de la finalització del reclutament; i 4) una 
taxa d’abandonament del 2% en 12 mesos. Si ambdós braços depembrolizumab continuaven fins al final, l'estudi 
es completaria després de 370 morts.  
 
Es va considerar una taxa d'error de tipus I del 2,5% (0,5% assignat a l’SLP en la segona anàlisi intermèdia i el 
2% per l’SG). L’SLP només s’avaluava en la segona anàlisi intermèdia després de reclutar tots els pacients i de 
270 esdeveniments d’SLP entre els tres braços (o almenys 180 esdeveniments si s’aturava un dels braços de 
pembrolizumab). Considerant 180-200 esdeveniments d’SLP (2 braços), l'estudi tenia el 88% a 92% de potència 
per detectar una HR per SLP de 0,55.  
 

La mida mostral i la potència per a determinar l’SLP es van basar en els següents supòsits: 1) distribució 
exponencial de l’SLP i una mediana de 2 mesos pel grup control, 2) una HR de pembrolizumabvs control de 0,55, 
3) un període de reclutament de 15 mesos. Amb 245 morts, l'estudi tenia un poder del 85% per detectar una HR 
de 0,65 i del 95% per detectar una HR de 0,6. 
 
Anàlisi: l’anàlisi d’SLP i SG es va fer en la població per intenció de tractar (ITT). Tant la població per ITT com les 

dades de la població d'anàlisi amb malaltia mesurable (full analysis set= FAS) es van utilitzar per l'anàlisi de 
l’ORR global. Es va realitzar l'avaluació de l'estat tumoral a les 12 setmanes i després cada 6 setmanes fins a la 
setmana 48, seguida posteriorment per l'avaluació cada 12 setmanes.  
 

Resultats d’eficàcia de l’estudiKEYNOTE-002 (segona anàlisi intermèdia (a data 29 Agost 2014) 

 Pembrolizumab Pembrolizumab QT 
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2 mg/kg c/3 
setmanes 

10 mg/kg c/3 
setmanes 

Nombre de pacients 180  181  179  

Variables co-primàries 

SLP (c.independent) 

N. ambesdeveniments(%)  
129 (71.7)  126 (69.6)  155 (86.6)  

Mediana SLPmesos 
(IC95%) (2a anàlisi 
intermèdia) 

2.9 (2.8-3.8)  2.9 (2.8-4.7)  2.7  
(2.5-2.8)  

HR tractamentvs control 
(IC95%) 

0.57 (0.45-0.73)  0.50 (0.39-0.64)  --  

Valor p <0.0001 <0.0001  

SG N.ambesdeveniments 

n(%)  
73 (40.6)  69 (38.1)  78 (43.6)  

MedianaSG mesos 
(IC95%) 

11.4 (10.2-NA)  12.5 (9.7-NA)  11.6 (9.0-16.3)  

HR tractamentvs control 
(IC95%) 

0.88 (0.64-1.22)  0.78 (0.56-1.08)  --  

Valor p P=0.229 P=0.066  

Variables secundàries 

ORR (c.independent) 

ITT n(%)(IC95%) 
38 (21.1)  
(15.4,-27.8)  

46 (25.4)  
(19.2-32.4)  

8(4.5)  
(1.9-8.6)  

Diferència % vs control 
(IC95%) 

12.8  
(7.0, 20.6)  

18.4  
(11.4, 26.7)  

--  

Valor p <0.0001 <0.0001  

Durada de 
resposta(c.independent) 

Pacientsambresposta 

38  46  8  

Medianaen setmanes 
 

No assolida(6+-50+)  No assolida(5+-48+)  37 (7+-41)  

Pacients senseprogressió 
(%)  

35 (92)  40 (87)  5 (63)  

Mediana de tempsfins a 
resposta en setmanes 

13 (12-30)  15 (12-30)  13 (12-18)  

NA: No assolida 
 

 
Resultats de subgrups: 
 
Estat de la mutació BRAF  (criteri d’estratificació) 
Es va realitzar una anàlisi de subgrups de l'assaig KEYNOTE-002 de l’SLP, l’SG i l’ORR en 
pacients sense mutació de BRAF o BRAF amb mutació amb tractament previ amb un 
inhibidor de BRAF.  
 
KEYNOTE 002 BRAF sense mutació (n= 415; 

77%) 
BRAF amb mutació i 
tractament previ amb un 
inhibidor de BRAF (n= 125; 
23%). 

HR de l’SLP (pembrolizumab [2 
mg/kg o 10 mg/kg cada 3 
setmanes] enfront de QT) 
 
 

0,51 (IC del 95%: 0,41-0,65) 0,56 (IC del 95%: 0,37-0,85) 

HR de l’SLP (pembrolizumab 2 
mg / kg cada 3 setmanes enfront 
de QT) 

0,51 (IC del 95%: 0,39-0,67) 0,74 (IC del 95%: 0 , 46-1,18) 

HR de l’SG (pembrolizumab [2 
mg/kg o 10 mg/kg cada 3 
setmanes] enfront de QT) 

0,83 (IC del 95%: 0,60-1,15) 0,82 (IC del 95%: 0,47-1,43) 

HR de l’SG per pembrolizumab 2 
mg / kg cada 3 setmanes enfront 

0,80 (IC del 95%: 0,55-1,18) 1,03 (IC del 95%: 0 , 55-1,91) 
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de QT 

ORR (pembrolizumab [2 mg/kg o 
10 mg/kg cada 3 setmanes] 
enfront de QT) 

27% vs 6% 12% vs 0% 

ORR (pembrolizumab 2 mg / kg 
cada 3 setmanes enfront de QT) 

25% vs 6% 9% vs 0% 

 
Estat de PD-L1 
Es va realitzar una anàlisi de subgrups de l'assaig KEYNOTE-002 en pacients que eren PD-
L1 positiu envers els PD- L1 negatiu. Entre els pacients que eren avaluables pel que fa a 
expressió de PD-L1 (78%), el 69% (n = 291) eren PD-L1 positiu i el 31% (n = 130) eren PD-
L1 negatiu.  
 
KEYNOTE-002 PD-L1 positiu 69% (n = 291) PD- L1 negatiu 31% (n = 130) 

HR de l’SLP (pembrolizumab [2 
mg / kg o 10 mg/ kg cada 3 
setmanes] enfront de QT) 

0,52 (IC 95%: 0,39- 0,68) 0,60 (IC 95%: 0,38- 0,94) 

HR de l’SLP (pembrolizumab 2 
mg / kg cada 3 setmanes enfront 
de QT) 

0,54 (IC 95%: 0,39- 0,75) 0,89 (IC 95 %: 0,53- 1,50) 

HR de l’SG (pembrolizumab [2 
mg/kg o 10 mg/kg cada 3 
setmanes] enfront de QT) 

0,82 (IC 95%: 0,55-1,23) 0,77 (IC 95%: 0, 43- 1,37) 

HR de l’SG (pembrolizumab 2 
mg/kg cada 3 setmanes enfront 
de QT) 

0,93 (IC 95%: 0,58-1,49) 1,19 (IC 95%: 0,58- 2,46) 

ORR (pembrolizumab [2 mg/kg o 
10 mg/kg cada 3 setmanes] 
enfront de QT) 

26% vs 4% 15% vs 8% 

ORR (pembrolizumab 2 mg / kg 
cada 3 setmanes enfront de QT) 

23% vs 4% 11% vs 8% 

* PD-L1 positiu (puntuació de proporció de Allred ≥ 2, presentant una expressió de membrana de PD-L1 a ≥ 1% dels tumors 
cel·lulars); PD- L1 negatiu (puntuació de proporció de Allred de 0 o 1) 

 
 

Qualitat de vida: 
 
Lapuntuacióde qualitat de vida, mesurada amb l’escala EORTC QLQ-C30, va ser similar en 
tots els grups de tractament. Els pacients tractats amb pembrolizumab van tenir 
menorempitjorament en la funció individual i en les escales de símptomes. El deteriorament 
de l’estat global de salut, definit per la disminució de ≥ 10 punts en la puntuació de l’estat 
global de salut, va ser menor per als grups de tractament amb pembrolizumab que en el 
grup de QT a la setmana 12 (disminució de ≥ 10 punts en 64 de 167 pacients [38%] al grup 
de quimioteràpia, 56 de 176 pacients [32%] del grup de pembrolizumab 2 mg/kg, i 47 de 177 
pacients[27%]en el grup de pembrolizumab 10 mg / kg). 
 
 
Estudis de suport descrits a l’EPAR:  
 

  Estudi KEYNOTE-001 
L’estudi KEYNOTE-001 és un estudi de fase I, que va incloure pacients amb melanoma 
metastàtic,  càncer de pulmó no microcític localment avançat, o tumors sòlids avançats. 
L'assaig va ser dissenyat inicialment com un estudi d'escalada de dosi estàndard (part A). 
Posteriorment, l'estudi es va ampliar per avaluar l'eficàcia en melanoma(part B).  
Després de diverses esmenes, es van desenvolupar 4 subestudis de Fase 2 en melanoma: 
B1, B2, B3, i D. Posteriorment, es va ampliar en les parts C i F que van avaluar l'activitat de 
pembrolizumab en el càncer de pulmó. 
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Les parts B2 i D van incloure pacients refractaris a iplimumab i prèviament no tractats amb 
ipilimumab, respectivament. Els seus resultats i les anàlisis combinades d’aquest estudi amb 
l’estudi pivotal KEYNOTE-002es descriuen àmpliament a l‘EPAR i a la fitxa tècnica i 
s’utilitzen com a dades de suport d’eficàcia de pembrolizumab a la dosi finalment aprovada. 
 
Variables d’estudi KEYNOTE 001 
 
Variable principal   

Millor taxa de resposta objectiva (ORR) 
revisió independent 

% de pacients amb millor resposta assolida com resposta completa 
(RC) confirmada o resposta parcial (RP), segons criteris RECIST 1.1 

Variables secundàries 

Durada de la resposta Temps entre la data de la primera resposta confirmada a la data de la 
primera progressió tumoral documentada 

Supervivèncialliure de progressió (SLP) Temps des de l‘aleatorització fins a la progressió de la malaltia 
determinada per criteris RECIST modificats v 1.1 o la mort per 
qualsevol causa, el que passi primer; 

Supervivència Global (SG) Temps des de l'aleatorització fins a la data de mort per qualsevol 
causa. 

Taxa de control de la malaltia(disease 
control rate=DCR) 

Suma de les RC+RP+estabilitzacions de la malaltia 

 
 
KEYNOTE-001(parts D i B2) 

Disseny:fase II, multicèntric, no controlat,obert, aleatoritzat 
Pacients:276 pacients en 2 cohorts:  

 pacients tractats prèviament amb ipilimumab (i, si eren positius per a la mutació de BRAF V600, tractats 
amb un inhibidor de BRAF o de MEK) (n=173) 

 pacients naïfal tractament amb ipilimumab (n=103) 
Tractaments:   

• pembrolizumab 2 mg / kg cada 3 setmanes o 10 mg / kg cada 3 setmanes 
Els pacients van ser tractats amb pembrolizumab fins progressió de la malaltia o toxicitat inacceptable. Als 
pacients clínicament estables amb evidència inicial de progressió de la malaltia se'ls va permetre romandre en 
tractament fins que es va confirmar la progressió de la malaltia. 
Anàlisi:  

Població FAS: pacients amb malaltia mesurable que van rebre almenys una dosi de pembrolizumab 

 
Només s’especifiquen els resultats dels braços de tractament amb dosi de 2mg/kg c/3 
setmanes  per tractar-se de la dosi aprovada finalment a FT. 
 

Resultats Pembrolizumab 
Refractaris a ipilimumab 
(n=89)  

Pembrolizumab 
Naïfaipilimumab 
(n=51) 

ORR %(IC95%)  25% (16-35)  33% (21-48)  

RC (IC95%) 3% 10% 

RP ( IC95%) 21% 24% 

% taxa de control de la 
malaltia 

49% 49% 

Durada de resposta 
(mediana mesos) 

NA (2.8+-14.3+) Na (1.6+-13.8+) 

% de pacientsque 
continúen tractament 

86% 82% 

SLP 
Mediana:mesos (IC95%) 

4.9 (2.8-8.3) 5.5 (2.8-14.0) 

Taxad’SLPals 6 mesos 43% 50% 

SG  
Mediana:mesos (IC95%) 

NA (11-no disponible) NA (14-no disponible) 

% d’SGals 12 mesos 60% 72% 

NA: No assolida 
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El 78% havien rebut almenys dos tractaments sistèmics previs per al melanoma avançat i el 
35% dels pacients havien rebut tres o més. Es van notificar mutacions de BRAF en el 13% 
de la població de l'assaig. Tots els pacients amb tumors amb mutació de BRAF van ser 
tractats prèviament amb un inhibidor de BRAF. 
 
 
Anàlisi combinada i metanàlisi dels assaigs KEYNOTE 001 i 002¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. 
 
S’inclou a l’EPAR una anàlisi d'eficàcia integrada de l'estudi de fase I KEYNOTE-001(Part 
B2) i l’estudi KEYNOTE-002, considerant que incloïen una població similar de pacients 
(melanoma prèviament tractat i refractaris a ipilimumab) i comparaven els mateixos 
esquemes de tractament (pembrolizumab2 mg/kg i 10 mg/kg cada 3 setmanes). En tots dos 
estudis, els pacients tenien progressió confirmada (sense ràpida progressió clínica) dins dels 
6 mesos (24 setmanes) de l'última dosi d’ipilimumab (mínim havien rebut 2 dosis). A més, 
els pacients amb mutació BRAF V600 havien rebut tractament previ ambvemurafenib, 
dabrafenib, o altres inhibidors de BRAF i / o MEK aprovats.El perfil general d'eficàcia és 
consistent entre els dos assaigs. 
 
 KEYNOTE-001 

part B2 dosi 
2mg/kg 

KEYNOTE-001 
part B2 dosi 
10mg/kg 

KEYNOTE-002 
(pembro 2mg/kg i 
10 mg/kg) 

Resultats  
combinats 

ORR%(IC95%) 24.9 (18.6-32) (combinat) 23.3 (19-28) 23.8 (20.2-27.6) 

Mediana SLP 

mesos (IC95%) 
4.9 (2.8,8.3)   
 

3.2 (2.8-5.5)   
 

2.9 (2.8-3.6) 3 (2.9, 4) 

Mediana SG 

mesos (IC95%) 
NA (10.9, -) 18.5 (11.4, -) 12.5 (10.8, -) 18.3 (11.5, -) 

 
Es van reportar respostes confirmades (CR + PR) en el 22% (IC95%: 18-28%) dels pacients 
tractats amb 2 mg/kg c/3 setmanes en comparació amb el 25% (IC95%: 20-31%) en els 
tractats amb 10 mg/kg c/3 setmanes. Les respostes completes es van notificar en 3% 
(IC95%: 1-5%) amb la dosi de 2 mg/kg c/3 setmanes i en el 4% (IC 95%: 2-7%) amb la dosi 
de 10 mg/kg c/3 setmanes. En ambdós grups de tractament, aproximadament el 43% dels 
pacients van aconseguir el control de la malaltia.La taxa d’SG als 6 i als 12 mesos va ser 
similar en ambdós grups de tractament. 
 
No s'han realitzat estudis específics en poblacions especials. En total, 492 pacients ≥65 
anys (41%) s’han inclòs als estudis KEYNOTE 001 i KEYNOTE 002. Més del 10% dels 
pacients inclosos eren ≥ 75 anys d'edat. 
 

5.1.c.- Avaluació de la validesa interna i de la utilitat pràctica dels resultats. 

Validesa interna i externa estudi KEYNOTE 006 
 
L’evidència de l’eficàcia de pembrolizumab en pacients naïf a ipilimumab prové d’un estudi 
de fase III, multicèntric, controlat, aleatoritzat (1:1:1) i obert i de superioritat. 
 
El comparador (ipilimumab) es considera correcte en ser un tractament aprovat com a 
primera línia de tractament del melanoma. No obstant, en pacients BRAF mutats es 
considera d’elecció un inhibidor de BRAF.   
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Dels 834 pacients, el 60% eren homes, el 44% tenien ≥ 65 anys (mediana d'edat de 62 anys 
[18-89]) i el 98% eren de raça blanca. El 65% dels pacients tenien estadi M1C, el 9% tenien 
antecedents de metàstasi cerebral i el 66% no havien rebut tractament sistèmic previ.El 31% 
dels pacients tenien estat funcional ECOG d'1, el 69% tenien estat funcional ECOG de 0 i el 
32% tenien LDH elevada. Es van notificar mutacions de BRAF en 302 (36%) pacients.  
 
Tots dos braços de pembrolizumab van assolir un resultat positiu en l’SLP en la primera 
anàlisi intermèdia, amb una HR de 0,58 per a ambdós grups de tractament (individualment) 
en comparació amb ipilimumab. 
 
Respecte l’anàlisi dels resultats, l'estudi es considerava positiu si almenys un braç de 
pembrolizumabera superior a ipilimumab en l’SLP en una anàlisi intermèdia o si almenys un 
braç de pembrolizumabera superior a ipilimumab en l’SG, ja sigui en una anàlisi intermèdia o 
enl'anàlisi final d’SG. 
 
En base als resultats de la segona anàlisi intermèdia on pembrolizumab(ambdues 
posologies) va demostrar superioritat estadísticament significativa en SG envers ipilimumab, 
el Comitè de Supervisió de Dades Independent va recomanar obrir el cec i posar 
pembrolizumab a disposició dels pacients del braç control. 
 
Cal tenir en compte que la posologia emprada en ambdós braços de tractament de 
pembrolizumab no és la finalment aprovada per les agències reguladores. En aquest sentit, 
el laboratori va aportar les dades de l’estudi KEYNOTE-001 que emprava el fàrmac en la 
dosi aprovada en pacients que havien rebut tractament previ amb ipilimumabcom a 
evidència de suport per tal de justificar una eficàcia comparable. No obstant,no disposem 
d’evidència provinent d’estudis de fase III amb la dosi de 2 mg/kg c/3 setmanes en població 
prèviament no tractada amb ipilimumab. 
 
Els resultats de les anàlisis de subgrups eren consistents amb els resultats globals. 
 
Validesa interna i externa estudi  KEYNOTE 002 
 
L’evidència de l’eficàcia de pembrolizumab en pacients prèviament tractats amb ipilimumab 
prové d’un estudi de fase II, doble cec, aleatoritzat, amb revisió per un comitè independent.  
 
El comparador (QT) es considera adequat.A la pràctica clínica, la QT és el tractament 
utilitzat habitualment en pacients que han rebut tractament previ amb els nous agents per al 
melanoma (antiCTLA4 i inhibidors de BRAF).  
 
Dels 540 pacients, el 61% eren homes, el 43% eren ≥ 65 anys (la mediana d'edat era de 62 
anys [15-89] i el 98% eren de raça blanca. El 82% tenien estadi M1C, el 73% havien rebut 
almenys dos tractaments sistèmics previs per al melanoma avançat i el 32% dels 
pacientshavien rebut tres o més. El 45% tenien estat funcional ECOG d'1, el 40% tenien 
LDH elevada i el 23% tenien un tumor amb mutació de BRAF. 
 
La mediana d’exposició al tractament dels pacients assignats a la dosi de 2 mg/kg c/3 
setmanes va ser de 102 dies (5 cicles aproximadament) i la mitjana de 144 dies (7 cicles 
aproximadament).  
 
En el moment del tall de dades (maig de 2014), 86 dels 179 pacients (48%) assignats al braç 
control van creuar a pembrolizumab. 
 
Els dos grups de tractament amb pembrolizumab van ser superiors a laQTper a l’SLP, i no hi 
va haver diferències entre les dosis de pembrolizumab. Les dades d’SG no estaven madures 
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en el moment de l'anàlisi de l’SLP. No hi va haver diferència estadísticament significativa 
entre pembrolizumab i la QTen l'anàlisi preliminar de l’SG. Aquesta anàlisi no esva ajustar 
en funció als possibles efectes de confusió deguts al canvi de tractament.  
 

 
 
Rellevància clínica dels resultats 
 
L’evidència disponible fins el momentdónasuport a l'eficàcia de 
pembrolizumabenmonoteràpiaen el tractament del melanoma avançat,tant en pacients 
prèviament tractats com no tractats amb ipilimumab. Tot i així, els estudis KEYNOTE-002 i 
KEYNOTE-006 estan encara en curs i només s'han presentat els resultats provisionals. El 
CHMP ha sol·licitat disposar dels informes finals d’aquests estudis com adades d’eficàcia 
post comercialització. 
 
L’EMA considera que la dosi aprovada de pembrolizumab2 mg/kg cada 3 setmanes està 
suficientment justificada. No s’han observat diferències significatives entre la dosi de 2 mg/kg 
i 10 mg/kg cada 3 setmanes en la població general, per als subgrups de pacients amb 
tumors amb la mutació BRAF V600 i per al subgrup de pacients amb tumors PD-L1 negatiu. 
No obstant, l'evidència es basa en dades que es consideren limitades. 
 
Així mateix,l’EMA tambéconsidera que la rellevància de l’expressió PD-L1 i PD-L2 com a 
biomarcadorsrequereixun estudi més profund. També s’ha exigit, com a requeriment post-
comercialització, disposar de les dades d'eficàcia de l'anàlisi final actualitzat de l’estudi 
KEYNOTE-002 i del KEYNOTE-001(part B2 i D) per nivell de dosi en subgrups segons 
l'estat de mutació BRAF i l'estat de l'expressió de PD-L1. 

5.2.-Resultatsdelsestudisd’altresmedicamentsamb la mateixaindicació¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.-
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

 

 
Veure els informes PHMDA d’ipilimumab, vemurafenib i dabrafenib en melanoma metastàtic¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.
,
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.

,
¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 
 

Estudis SG SLP ORR 

Ipilimumab 
(MDX010-20) (n=657) 

10,12 (7,72-
13,8) vs 6,44 
(5,06-8,71) 
mesos 

HR 0,68(0,52-
0,89) 

2.86 (2,76-
3.02)vs2.76 
(2,73-2,83) 
mesos p<0.001 

10,9% vs 1,5% 

Ipilimumab +dacarbazina 
(CA184024) (n=502) 

11,2  (9.4-13.6) 
vs 9,1 (7.8 -
10.5) 
mesos 
HR 0,72 (0,59-
0,87) 

2.76 (2.63-3.29) 
vs 2.6 (2.56-2.66) 
mesos 

 

HR 0,76 (0,63-
0,93) 

15.2% vs10,3% 

 

Vemurafenibvsdacarbazina(BRIM3) 
(n=675) 

13.2 (12,15) vs 
9.6 (7.9, 11.8) 
mesos 
HR:0.62 
(0.49,0.77) 
 

5.32(4.86, 6.57) 
vs 1.61 (1.58, 
1.47) mesos 

HR 0.26 (0.20, 
0.33) 

48,4% vs5,5%  
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Vemurafenib+cobimetinib 
(n=495) 

%SG 9 
mesos=81% 
(75- 87) vs 73% 
(65-80) HR0.65 
(0.42–1.00) 

9.9 vs 6.2mesos 

HR, 0.51 
(0.39,0.68) 

%RC+RP 68% vs 
45% P<0.001) 

 

% RC 10% vs 
4% 

Dabrafenibvsdacarbazina (BREAK-
3) (n=250) 

HR=0.76,  
(0.48, 1.21) (es 
permetia 
creuament) 

5.1 (4.9- 6.9) vs 
2.7 (1.5, 3.2) 
mesos 
HR 0.3 (0.18-
0.51) 

59 % vs 24 % 

Dabrafenib+trametinib (n=423) 25.1 vs 18.7 
mesos 
HR 0.71 (0.55-
0.92) 

11 vs 8.8 mesos 
HR 0.67(0.53-
0.84) 

67% vs 51% 

Nivolumabvs QT d’elecció per 
l’investigador (CA209037) (n=405) 

15,5vs13,7 
mesos 
HR 0,93 (0.68-
1.26) 

4,7 meses vs 4,2 
meses (pob. 
global) 
 

HR 0,82 (IC 
99,99% 0,32–
2,05) 

31,7%vs10,6% 
(var. principal) 

25.4%vs 8.3% 
(pob. global) 

Nivolumabvsdacarbazina 
(CA209066) (n=418) 

NA vs 10.8 
mesos 
HR 0,42(0,30-
0,60)  
 

5.1 vs 2.2 mesos 
HR 0,43(0,34-
0,56)  

 

40% vs 13.9%  

OR: 4,06 (2,52-
6,54) 

 

5.3.-Avaluació de fontssecundàries 

5.3.a.- Guies de pràctica clínica 

Guies NCCNMelanoma versió 2.2016¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
 

 
Tractament de primera línia, malaltia no resecable o metastàtica 

 Immunoteràpia 

 Monoteràpia amb Anti PD-1 

 Pembrolizumab 

 Nivolumab (categoria 1) 

 Nivolumab/Ipilimumab 
 Teràpia dirigida si BRAF mutat; preferible si és clínicament necessària la resposta 

precoç 

 Dabrafenib/Trametinib (categoria 1) (preferit) 

 Vemurafenib (categoria 1) 

 Dabrafenib (categoria 1) 
 Assaig clínic 

 
Progressió de la malaltia o després del benefici clínic màxim del tractament dirigit BRAF, 
estat funcional PS 0-2 
 

 Monoteràpia amb Anti PD-1 

 Pembrolizumab 

 Nivolumab 
 Nivolumab/Ipilimumab 
 Ipilimumab (categoria 1) 
 Teràpia dirigida si BRAF mutat 
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 Dabrafenib/trametinib (preferit) 

 Vemurafenib 

 Dabrafenib 
 Altes dosis d’IL-2 
 Bioquimioteràpia (categoria 2B) 
 Agents citotòxics 
 Imatinib per tumorsambmutacions activadores de C-KIT 
 Assaig clínic 

 
 
Guies ESMO¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: Cutaneous melanoma: ESMO 
ClinicalPractice. Guidelinesfor diagnosis, treatmentandfollow-up. 
 
La immunoteràpia i els inhibidors de la quinasa són la columna vertebral del tractament 
sistèmic.La quimioteràpia es considera una segona línia o una opció de tractament pont. 
Les opcions de tractament de primera i de segona línia de la malaltia metastàtica sistèmica 
(estadi IV) inclouen els anticossos anti-PD1 (pembrolizumab, nivolumab), ipilimumab i 
anticossos anti-CTLA 4, per a tots els pacients, i combinacions d’inhibidors de BRAF/MEK 
per als pacients amb melanoma BRAF mutat. 
 
Guies SEOM25(desembre 2015) 
 
Tractament del melanoma avançat (IIIC/IV) 
 
El tractament del melanoma avançatestàdirigit per l'estat de la mutació BRAF (grau de 
recomanació A, nivelld'evidència 1A). 
 
Tractament de pacients BRAF wild type: 
La teràpiaamb anti-PD1 és la primera opció de tractament per alspacients BRAF wild type 
(A, 1a), la quimioteràpiapotutilitzar-se com a tractament de segonalínia en aquestspacients 
(A, 1a). 
 
Tractament de primera línia en pacients BRAF positius: 
Recomanenoferirteràpia combinada ambinhibidors BRAF/MEK a pacients BRAF positius (A, 
1a). La monoteràpiaamb un inhibidor BRAF és apropiada si hi ha contraindicacions per 
alsinhibidors MEK (A, 1a). Elsinhibidors BRAF poden utilitzar-se en 
pacientsambmetàstasiscerebrals actives (A, 2a). 
 
Elsresultats de la immunoteràpia no es veuenafectats per l'estat BRAF del pacient (A, 1a), 
de manera que les teràpies anti-PD1 són una alternativa per alspacients BRAF positiusen 
que la malaltia no progressa de forma agressiva (A, 1a). 
 
Tractament de segonalínia en pacients BRAF positius: 
Alspacients que han estattractatsambinhibidors BRAF/MEK 
recomanenoferirteràpiesambfàrmacs anti-PD1 com a segonalínia de tractament (A, 2a). 

5.3.b.-Avaluacionsprèviesper organismesindependents 

NationalInstitute for Health andCareExcellence (NICE) (octubre 2015)26:
 

 
Es disposa de dues avaluacions:“Pembrolizumab for treatingadvanced melanoma 
afterdiseaseprogressionwithipilimumab” i “Pembrolizumab for advanced melanoma 
notpreviouslytreatedwithipilimumab” 
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Es recomana pembrolizumabcom a possible tractament per a adults amb melanoma 
irresecable o metastàtic: 

 que ha estat tractat amb ipilimumab (si el melanoma té la mutació BRAF V600 
positiva també ha d'haver estat tractat amb vemurafenib, dabrafenib i trametinib), o 

 

 que no ha estattractatprèviamentambipilimumab 
 
El comitè va considerar que era probable que pembrolizumabsuposés una millor eficàcia 
clínica a curt termini iun millor perfil de tolerabilitat en comparació amb ipilimumab. Els 
beneficis a llarg terminien comparació amb ipilimumab i l'eficàcia en comparació amb 
dabrafenib ivemurafenib són molt incerts. Es va considerar que pembrolizumab complia tots 
els criteris per a serconsiderat un tractament que perllonga la vida de fi de vida. 

 
Scottish Medicines Consortium(SMC)(novembre 2015)27: 
 
Pembrolizumab és acceptat per al seu ús dins de l'NHS d’Escòcia com a monoteràpia per al 
tractament de melanoma avançat (no resecable o metastàtic) en adultsno tractats 
prèviament amb ipilimumab. 
 
No es recomana el seu ús en adults prèviament tractats amb ipilimumab. 
 

 
6.-AVALUACIÓ DE LASEGURETAT¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,

¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. 

6.1.-Descripciódelsefectesadversosméssignificatius 

 

S'ha avaluat la seguretat de pembrolizumab en 1.012 pacients amb melanomainclosos en 
els assaigs clínicsKEYNOTE-001(parts B1, B2, B3 i D) i l'estudi KEYNOTE-002que 
avaluaven posologies de pembrolizumab (2 mg/kg cada 3 setmanes o 10 mg/kg cada 2 o 3 
setmanes).Posteriorment es va disposar de dades d’altres estudis en curs amb 
pembrolizumab, com els resultats preliminars de seguretat dela primera anàlisi intermèdia de 
l’estudi KEYNOTE-006. No s’han dut a terme anàlisis conjuntes de les dades. 
 
Les reaccions adverses més freqüents (> 10%) amb pembrolizumab van ser diarrea (15%), 
nàusees (12%),pruïja (25%), erupció (25%), artràlgia (13%) i fatiga (33%). La majoria de les 
reaccions adverses notificades van ser de grau 1 o 2. Pembrolizumab s'associa 
freqüentment a reaccions adverses relacionades amb el sistema immunitari.  
 
Les reaccions adverses més greus van ser reaccions relacionades amb el sistema 
immunitari i reaccions greus associades a la perfusió. En global, es van reportar efectes 
adversos (EA) greus en 377 de 1.012 pacients (37,3%). La incidència d’EA greus en els 
grups depembrolizumab 2mg/kg cada3 setmanes, 10 mg/kg cada 3 setmanes,  i 10 mg/kg 
cada 2 setmanesvan ser 40,6%, 35,4% i 36,1%, respectivament.  
Es van notificar EA greus idegrau 3-5 relacionats amb el fàrmac en 137 dels 1.012 pacients 
(13,5%), essent els més freqüentsla fatiga(1,5%), diarrea (0,8%), colitis (0,7%), astènia 
(0,6%), anèmia (0,5% ), dispnea (0,5%) i vòmits (0,5%). 
 
A l’anàlisi combinada dels estudis KEYNOTE-001 i 002, la interrupció del tractament per 
EAes va notificar en el 8,2% dels pacients tractats ambpembrolizumab 2 mg/kg cada 3 
setmanes, en el 12,4% dels pacients ambpembrolizumab10 mg/kg cada 3 setmanes i en el 
15,0% dels pacients ambpembrolizumab10 mg / kg cada 2 setmanes. 
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A la taula següent es detallen els EA de pembrolizumab relacionats amb el sistema 
immunitari que es van observar en els assaigs clínics: 
 
EA immunes 
pembrolizumab 

Tots els graus Grau 2  Grau 3 Grau 4-5 

pneumonitis 26 (2,6%) 9 (0,9%) 5 (0,5%)  

hepatitis 8 (0,8%) 2 (0,2%) 4 (0,4%) 1 (0,1%) (grau 
4) 

nefritis   4 (0,4%) 2 (0,2%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

hipofisitis 10 (1,0%) 4 (0,4%) 3 (0,3%) 1 (0,1%) 

hipertiroïdisme 24 (2,4%) 4 (0,4%) 2 (0,2%)  

hipotiroïdisme 75 (7,4%) - 1 (0,1%)  

6.2.-Precaucionsd'ús en casosespecials 

 
Contraindicacions 
 
Hipersensibilitat al principi actiu o als excipients. 
 
Precaucions 
 
La majoria de les reaccions adverses relacionades amb el sistema immunitari que es van 
produir durant el tractament amb pembrolizumab van ser reversibles i es van controlar amb 
la interrupciódepembrolizumab, l'administració de corticosteroides i / o teràpia de suport. 
També es van produir reaccions adverses relacionades amb el sistema immunitari després 
de l'última dosi de pembrolizumab. 
 
D'acord amb la gravetat de la reacció adversa, pembrolizumab s'ha de suspendre 
temporalment i s’ha d’administrar corticosteroides. Després de la millora a grau ≤ 1, s'ha 
d'iniciar la reducció progressiva dels corticosteroides i continuar durant almenys 1 mes. 
D'acord a les dades limitadesprovinents d'assaigs clínics,es pot considerar l'administració 
d'altres immunosupressors sistèmicsen els pacientsque presentin reaccions adverses 
relacionades amb el sistema immunitari que no es controlinamb l'ús de corticosteroides. 
Pembrolizumab es podria reiniciar en el termini de 12 setmanes després de l'última dosi, si 
la reacció adversa es manté en grau ≤ 1 i la dosi de corticosteroide s'ha reduït a ≤ 10 mg de 
prednisona o equivalent al dia. 
 
Pembrolizumab s'ha de suspendre definitivament davant de qualsevol reacció adversa 
relacionada amb el sistema immunitari recurrent de grau 3 i per toxicitat de grau 4, excepte 
per endocrinopaties que estiguin controlades amb teràpia hormonal substitutiva. 
 
Es recomana consultar la fitxa tècnica per a les recomanacions específiques davant 
cadascuna de les reaccions adverses.  
 
Interaccions 
 
No s'han fet estudis formals d'interaccions medicamentoses farmacocinètiques amb 
pembrolizumab. Donat que pembrolizumab s'elimina de la circulació mitjançant catabolisme, 
no s'esperen interaccions medicamentoses metabòliques.  
 
S'ha d'evitar l'ús de corticosteroides sistèmics o d’immunosupressors abans de començar el 
tractament amb pembrolizumab, per la seva possible interferència amb l'activitat 
farmacodinàmica i l'eficàcia de pembrolizumab. No obstant, es poden utilitzar 
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corticosteroides sistèmics o altres immunosupressors després de començar el tractament 
amb pembrolizumab, per tractar les reaccions adverses relacionades amb el sistema 
immunitari.  

7.-ÀREAECONÒMICA7.1.-Costtractament 

 
El CatSalut utilitza internament els preus finançats per estimar els costos dels tractaments. 
No obstant això, es mostren els càlculs utilitzant els preus notificats a mode d’exemple de 
com es calcularien aquests costos. Només s’inclou el cost dels fàrmacs (sense aprofitament 
de vials). 
 

Nom 
Pembrolizum

ab 
Nivolumab Dabrafenib 

± trametinib* 
Vemurafenib± 
cobimetinib* 

Ipilimumab Dacarbazina 

Preu 
unitari 

(PVL +IVA) 

Vial 50mg 
=1.854,32€ 

Vial 100 mg 
1.482€ 

Vial 40 mg 
592,8€ 

Dabrafenibcomp 75 
mg=60,06€= 
240,24 € dia 

 
Trametinib 0,5 mg 

= 60,06€/comp 
Trametinib 2 mg= 

240,24€/comp 
 

TOTAL 
Dabrafenib+trameti
nib = 480,48€/dia 

Vemurafenib= 
Comp 240 
mg=42,9€ 

 
Cobimetinibcomp 

20 mg=95,73€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vial 200mg/ 
50 

mL=17.680€ 
 

Vial 50 
mg/10mL=4.4

20€ 

Vial 500 mg= 
7,53€ 

Posologia
a 

2 mg/kg 
(130mg) c/3 
setmanes 

3 mg/kg  
(195 mg) 

c/14 d 

Dabrafenib=150 
mg/12h 

 
Trametinib=2 

mg/24h 

Vemurafenib=960 
mg/12h 

(8 comp/dia) 
 

Cobimetinib 60 
mg d1-21 (3 

comp/dia) c/28d 

3 mg/kg 
(195mg) c/21d 

x 4 dosis 

250mg/m2 dies 
1 a 5 c/21 dies  

Preu mes 
(28 dies) o 

cicle 

5.562,96€ 
c/21 dies 

2.964€/14 
dies 

13.453,44€/28 dies 
(dabra+trame) 

 
6.726,72€/28 dies 

(dabrafenib 
monoteràpia) 

 

15.640,59€ c/28 
dies 

(vemura+cobi) 
 

9.609,6€/28 dies 
(vemurafenib 
monoteràpia) 

17.680€ 37,65€ 
c/21dies 

Cost 
tractament  

(€)
b
 

27.815€ (5 
cicles) 

29.640€ (5 
mesos=10 

cicles) 

134.534€ 
(dabra+trametinib) 

(10 mesos) 
 

53.814€(dabrafenib 
monoteràpia) (8 

mesos) 
 

156.406€(vemuraf
enib+cobimetinib) 

(10 cicles) 
 

67.267€(vemurafe
nibmonteràpia) (7 

cicles) 

70.720€ (4 
dosis total) 

188,25€ 
(5 cicles=4 

mesos) 

 

 

a
Considerant 65 kg pes i 1.7 m2 de sc. 

b
 El preu del tractament es calcula tenint en compte la mediana de cicles o mesos de tractament dels assaigs 

clínics(per nivolumab, a durada mediana de l'exposició va ser de 5,3 mesos ( ≈10 cicles), mediana d’exposició 
segons estudi Keynote002 de 112 dies (5 cicles), 4 cicles per ipilimumab, 8 mesos per dabrafenib en 
monoteràpia segons la mitjana de durada del tractament en l'estudi COMBI-D, 7 cicles per vemurafenib segons 
l’estudi coBRIM,10 cicles per vemurafenib/cobimetinibsegons l’estudi coBRIM, i 10 mesos per 
dabrafenib/trametinib segons la mitjana de durada del tractament en l'estudi COMBI-D). 
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7.2.-Cost Incremental i Eficàcia Incremental 

 

7.2.1.- Dades pròpies 

Les dosis de pembrolizumab emprades en l’estudi KEYNOTE-006 són diferents a la dosi 
aprovada per fitxa tècnica.  
 
La mediana d’SG a l’estudi KEYNOTE-006 no s’ha assolit i per tant no és possible fer el 
càlcul en base a aquest resultat 
 
En l’estudi KEYNOTE002no es van demostrar diferències significatives en SG i per tant no 
es pot fer el càlcul en base a aquesta variable 
 
 
7.2.2.-Dades publicades 

Avaluació econòmica NICE 
 
Segons indiquen a la seva avaluació, la relació cost-efectivitat incremental(ICER) per 
pembrolizumaben comparació amb el millor tractament de suport (MTS) (en el cas de 
pacients prèviament tractats amb ipilimumab), i en comparació amb ipilimumab (en pacients 
prèviament no tractats amb ipilimumab) és probable que sigui inferior als 50.000£ per any de 
vida ajustat per qualitat de vida (AVAQ). 
El laboratori ha acordat un pla d'accés dels pacients amb el Departament de Salut anglès 
(confidencial). 
 
Avaluació econòmica SMC 
 

 pacients naïfa ipilimumab:  
 
Tenint en compte el descompte acordat amb el laboratori (confidencial) i considerant tots els 
pacients candidats, independentment de l’estat mutacional de BRAF V600, l'ICER 
perpembrolizumabrespecte ipilimumab va ser de 8,343£ per AVAQ guanyat. Aquest resultat 
es basava en un cost incremental de pembrolizumabenfront ipilimumab de 3.716£ i un guany 
de 0,44AVAQ incrementals.  
 
A l’avaluació econòmica també esva incloure una anàlisi de subgrups incloentvemurafenib i 
dabrafenib com a comparadors en pacients amb mutacions de BRAF V600. No obstant, 
després de la revisió per part del comitède l’SMC, ipilimumab va ser considerat el 
comparador apropiat per als pacients amb independència de l’estat mutacional de BRAF 
V600. 
 



Pembrolizumab en monoteràpia per al tractament de pacients adults  
amb melanoma irresecable o metastàtic  

 
Informe tècnic CAMHDA 

 

 25 

El comitè revisor va considerar que hi havia limitacions en l'anàlisi de supervivència, les 
quals s’afegien a la incertesa relativa a la diferent dosi de l'estudi envers l’aprovada. En 
aquest sentit, es va dur a terme una anàlisi que tenia en compte ambdós aspectes i l’ICER 
resultant va ser de 46,227£. 
 
El laboratori estimava a la seva sol·licitud anglesa que el primer any serien candidats 
apembrolizumab125 pacients, elevant-se a 126 pacients al cinquè any. La quota de mercat 
estimada per l'empresa va ser de 15%a l'any 1, arribant al 62% l'any 5. S’estimava que 19 
pacients serien tractats amb pembrolizumabel primer any, elevant-se a 78 pacients al cinquè 
any.  
 

 Pacients prèviament tractats amb ipilimumab:  
 
El laboratori va presentar una anàlisi de cost-utilitat depembrolizumabenvers l’MTS en adults 
amb melanoma avançat que havien rebut tractament previ amb ipilimumab. El MTS incloïa 
quimioteràpia pal·liativa (per exemple,dacarbazina, paclitaxel, carboplatí, interferó alfa-2b, 
vindesina i temozolomida). 
 
Amb el descompte del laboratori, s’estimava un AVAQ de 43.234 £, basat en un cost 
incremental depembrolizumabrespectel MTS de 51.612 £ i un guany de 1,19 AVAQ. 
 
Després de considerar tota l'evidència d’eficàcia i les avaluacions econòmiques, el comitè no 
va acceptar l’ús de pembrolizumaben el NHS Escocès. 
 

7.3.-Impactepressupostari 

 

Considerant la mitjana entre les dades d’incidència de melanoma fins al 2002 (614 casos) i 
les estimacions per a l’any 2020 de 751 casos es faran els càlculs amb una població 
estimada de 682 pacients anuals amb melanoma.  

 
Aproximadament el 82-85% dels pacients amb melanoma debuten amb malaltia localitzada, 
10-13% amb malaltia regional i el 2-5% amb malaltia metastàtica¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. A aquest percentatge cal afegir aquells pacients que desenvoluparan 
metàstasis al llarg de l’evolució del seu melanoma.  

 
D’altra banda, dels pacients amb melanoma maligne no resecable estadi III o IV, segons 
l’experiència clínica a Catalunya, entre el 10-20% dels pacients no són aptes per a la 
quimioteràpia i per tant no reben tractament actiu en l'entorn de primera línia. El 80-90% 
restant reben tractament de primera línia i una petita proporció dels pacients són inclosos en 
assaigs clínics.   
 
Pel que fa a les mutacions, s’estima que aproximadament el 50% dels pacients amb 
melanoma metastàtic tenen una mutació activadora a la cinasa BRAF 

 
102-136 pacients amb melanoma metastàtic 
76-102 pacients candidats a tractament actiu de 1a línia 
38-51 amb mutació BRAF + -> segons criteri clínic poden ser candidats a 
immunoteràpia com a 1a o 2a línia de tractament 
30-41 pacients candidats a tractament de segona línia ->15-20 amb mutació BRAF 
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